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Forst vill vi onska Er alla en verkligt angenam och skon sommar. 
Bara for att det ar skont och varmt behover Ni ju inte lagga av 
helt. Skriv t.ex ihop nagot trevligt bidrag till hastens rapporter. 
Som sekreterare tycker jag det ar bra synd att bara Per Hanner 
jobbar och sliter for att rapporterna verkligen skall bli vad de 
ar tankta att vara. 

Tydligen hjalper det ej att hovsamt papeka att nu ar det dags att 
betala arsavgift, vi gar dock ett forsok till. 

Foljderna kan vara nog sa trakiga for Dig. Vi kan som ex . namna att 
nar lotteriet for dem som ej bor i Stockholm el. Goteborg drogs 
fell lotten forst pa en av vara islandska medlemmar. Da han emel
lertid ej betalt sin arsavgift for 1973 fick omdragning goras. 

Goteborgsomradet betalar 15:- till postgiro 26 73 70-5, Islands
klubben i Goteborg, c/o Rinman, Gitarrgatan 1, 421 41 Vastra Fro
lunda. 

ovriga betalar 15:- (07-08 omradet) och 10:- for ovriga (landsort 
och utlandsboende) till postgiro 40 29 57-5, Foren. Islandssamlarna, 
c/o Hanner, Wittstocksgatan 2, 115 24 Stockholm. 

Endast ca halften av medlemmarna har villfarit var begaran om nya 
uppgifter till kartoteket, trots att vi medsant en latt ifyllbar 
blankett. Jag formodar att m&nga menar att deras tidigare inlamnade 
uppgifter fortfarande galler och darfor ej vill gora sig det lilla 
omaket som onskats. Men denna var begaran gallde dels att fa gamla 
uppgifter bekraftade dels att fa in en del nya som vi ej tidigare 
har. Ryck upp Dig nu kare filatelistiske syster eller broder och 
sand blanketten omedelbart. 

Dragning har forrattats pa det objekt, som skall tillfalla nagon 
som ej tillhor Stockholms- eller Goteborgssektionen och har betalt 
sin arsavgift. Objektet var for 1973 satsen Jon Sigurdsson, ost. 
Facit 108-13, kat.pris 75:-. Lotten utfoll pa nr 348, Werna Hallgren, 
Visby. 
Vi gratulerar v1nnaren och hoppas att objektet nu fyller en plats i 
Din samling. 

Stockholmssektionen kommer att halla sina moten hos Tony Bjellefors, 
Birger Jarlsgatan 62 V kl. 19.30 pa foljande dagar: 

Onsdagen den 25/9 
Torsdagen den 17/10 
Tisdagen den 19/11 
Onsdagen den 11/12 

Goteborgssektionen haller som i varas sina moten pa Guldhedsgarden, 
2:a och 4:de onsdagen i manaden kl. 19.30. 
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halles torsdagen den 28 nov hos Tony Bjellefors. 

mandagen den 30.9.74. 

sker i Goteborg pa motet den 13/11 och 1 Stockholm pa motet den 
19/11. 

i april, firar Goteborgsklubben s1n 10-arsdag. Denna skall enl. 
Axel Miltander firas i all stillhet med en jatte-gala-bankett pa 
Lorensberg samt en utstallning pa Postexpo vid Avenyn. 

Festen kommer att, fortfarande enl. ovannamnde Miltander, subven
tioneras. Formodligen kommer han aven att sta i porten vid 1-snaret 
och dela ut 10-or till dem som vill ake droska hem. 

Naja, det som smakar det brukar aven kosta och for att all denna 
valvilja skall kunna floda i rikligt matt kommer Goteborgsfor
eningen att under hasten anordna auktioner och lotterier samt sal
ja en ny Islandsk Keramikplatta. 

Objekt till autionen och lfunpliga vinster till lotteriet bor natur
ligtvis varje ansvarskannande islandssamlare gratis skanka. Miltander 
emottar dem med valvilja och stora famnen. 

kommer formodligen att hallas i Goteborg i april nasta ar. Ni kan ju 
redan nu borja fundera pa vad Ni vill lamna in. Tank pa att det ar 
en kvalitetsauktion och att det ej bor vara objekt med lagre minimi
pris an 30 kr. 

Det har framkommit att forfalskningar forekommer av nummerstamplarna 
15, 76 och 243. De som samlar detta omrade uppmanas att se upp med 
dessa nummer. 

Sedan rapporterna "varen" och 11 sommaren 1973" utsandes har ytterli
gare tva rek.nr dykt upp namligen nr 49 och 104. 

Tyvarr var det lange sedan vi hade med ett meddelande om vad som ej 
langre gar att kopa fran Frimerkjasalan i Reykjavik. Foljande facit
nummer har emellertid gat ut sedan sist. 
463, 465, 467, 468, 470, 474-482, 486-88, 492, 499 501 och 508. 

Foreningen har hyrt ett bard till "Handlarborsen". De av foreningens 
medlemmar som ha intresse av att deltaga personligen tarde meddela 
detta till sekreteraren Tore Runeborg sa snart som mojligt. Ovriga 
som vill deltaga med material men ej ha tillfalle att vara med pa 
borsen ombedes insanda detta, prissatt, uppsatt i haften eller pa 
visirblad sa det ar sekreteraren tillhanda senast den 31 augusti. 
Foreningen forbehaller sig 10 % provision pa allt forsalt material. 

medfoljer, med vederborligt tillstand av Felag Frl.merkjasafnara, i 
oversattning av Per Hanner, tva kapitel ur 

11 Handbok um Islenzk Frl.merki, vr" 
orlofmarkena och marken i rullar . 
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