
RAPPORT MARS 1974 

ARSMOTET 

Vid arsmotet i Stockholm den 19 februari 1974 valdes foljande 
funktionarer: 

Ordforande: Bernhard BeskO'I,r 

Vice ordforande: Folke Lofstrom 

Sekreterare: Tore Runeborg 

Kassor: Per Hanner 

Ovriga ledamoter: Tony Bjellefors 

Revisor: 

Axel Miltander 

Lars Ingemann 

Christer Hermansson 

Helge Jonhammar 

Revisorsuppleant: Svante Gustavsson 

Valkommitte: Engel Angberg ( sammankallande) 
Hans G Ringertz 

NY SEKRETERARE OCH KASSOR 

Observera alltsa att ny sekreterare och kassor utsetts. Detta 
betyder alltsa: 

1/ att korrespondens om adressandring, anmalan av ny medlem etc. 
skall riktas till Tore Runeborg 9 Birger Jarlsgatan 66 2 tr, 
114 20 STOCKHOLM. (Adressandring kan ocksa anmalas pa postgiro
talong vid avgiftsbetalning, men var da vanlig att sarskilt ange 
att det ar en sadan anmalan.) Och glom inte att aven uppge med
lemsnumret, detta galler for ovrigt vid all korrespondens med 
foreningen som t.ex. vid inbetalning av arsavgift. 

Gotegorgare anmaler lampligen adressandring till Goteborgsklubben 
for vidarebefordran. 

2/ att foreningens postgirokonto nr 402957-5 har fAtt ny actress, 
namligen: 

Foreningen Islandssamlarna 
c/o Hanner 
Wittstocksgatan 2 

115 24 STOCKHOLM 

AVGIFTSINBETALNING 

Vi erinrar ater om medlemsavgiften for 1974. Goteborgsomradets med
lemmar inbetalar 15:- till postgiro 267370-5 Islandsklubben i Gate
borg, c/o Rinman, Gitarrgatan 1, 421 l-1-1 VASTRA FROLUNDA. 

Alla ovriga medlemmar betalar till postgiro 402957-5 med actress enligt 
ovan, varvid avgiften ar kronor 15:- for i Stockholmsomradet 07-08 
boende och kronor 10:- for ovriga. Fran Danmark, Norge och Finland 
gar det ocksa latt att via resp. postverk betala pa detta satt. dvriga 
medlemmar i utlandet skaffar sig lampligen en svensk tiokronorssedel 
eller(om det gar lattare) en sedel pa 1 pund sterling, vilket ar 
obetydligt dyrare, och sander den till kassoren Hanner med actress 
enligt ovan. (Sand inga personliga utlandska checkar). Sadana remissor 
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kommer att erkannas med oversandande av kvitto, medan daremot vid 
inbetalning pa postgiro postens kvitto galler (foreningen anvander 
numera inte medlemskort). 

Har Du betalt for 1973? Om icke, passa pa att sanda aven den avgif
ten tillsammans med 1974 ars, sa sparar vi arbetet med att krava 
Dig senare. (Sarskilt ar det manga av medlemmarna utanfor Sverige, 
som inte annu betalt 1973.) 

FRAN STOCKHOLMSAVDELNINGENS MOTE 19/2 

kan namnas att Per Hanner berattade om det arbete, som Tore Runeborg 
och han utfort for att forbattra den forteckning over postanstalter, 
dar nummerstamplarna anvants, som Facit senast haft inford 1963 men 
som nu kommer igen i Facit 1975. Det aterstar dock manga problem 
enligt Hanner och till dessa beraknar vi att senare fa aterkomma och 

( engagera de medlemmar som samlar detta omrade. 

Rakenskaperna var vid arsmotet annu icke avslutade och reviderade. 
Det kan emellertid nu namnas, att Foreningens kapital den 31/12 1973 
var omkring 11.000 kr och att kostnaderna for 1973 oversteg intakter
na med omkring 2.000 kr, vilket dock var mera skenbart, eftersom 
redovisningen av overskottet pa den stora auktionen i december 1973 
kommer in forst i 1974 ars rakenskaper och detta resultat beraknas 
vasentligt overstiga det redovisade underskottet 1973. 

STYRELSEN 

inriktar sig pa att soka sanda ut flera meddelanden an forut till 
medlemmarna. Det skall undersokas, om vi kan fa till svenska oversatta 
och utsanda vissa intressanta specialartiklar i den nya islandska 
handboken. - Nu oversandes bilagt en oversattning av en annan artikel, 
som innehaller mycket smatt och gott ur den islandska frimarkshisto
rien. 

Varfor inte sjalv skriva en artikel for denna meddelande-serie om 
Ditt specialomrade? Vi mottar med tacksamhet manus till artiklar och 
inlagg. 



Foreningen Islandssamlarna 

Hej och Gott Nytt Ar alla Islandssamlare! 

Foreningen i Stockholm har tyvarr blivit av med sin tidigare moteslokal. 
Varens moten kommer darfor att hallas hos nagra av medlemmarna. 

Tisdagen den 19 februari kl 19.30 arsmote hos Tony Bjellefors, Birger 
Jarlsgatan 62, 5tr. Forutom ordinarie forhandlingar kommer Per Hanner 
att beratta om nya ron betraffande nummerstamplarnas anvandning. 

Onsdagen den 20 mars kl 19.30 hos Bernhard Beskow, Sturegatan 19, 5tr. 
Bernhard Beskow visar sin kronstampelsamling. 

Torsdagen den . 18 april kl 19.30 samlas vi ater hos Tony Bjellefors. Vid 
detta mote har vi tankt tala om brev varfor alla ombedes medtaga vad de 
har i brev, aven FDC for tiden fore republiken (1944). 

Tisdagen den 14 maj kl 19.30 sammantrader vi hos Tore Runeborg, Birger 
Jarlsgatan 66, 2tr. Runeborg kaserar och visar sin bryggstampelsamling. 

Bytesmaterial kommer hadanefter att finnas vid samtliga Stockholmssek
tionens moten. 

Goteborgssektionen haller under varen sina moten pa Guldhedsgarden, 2:a 
och 4:de onsdagen i manaden kl 19.30. 

Auktion blir det ingen denna var men hoppas vi till hosten komma igen med 
en lika fin och innehallsrik kollektion som vi hade den 2 dec 1973. Vi 
salde da for omkring 155.000:-. Resultatlista bifogas. 

De som vill deltaga med objekt ombedes att sa snart som mojligt insanda 
dessa till Lars Ingemann, Hallvagen 3, 175 4o Jarfalla. 
Ju forr vi far in material desto tidigare pa hosten kan auktionen aga rum. 

Medlemsavgiften for 1974, kronor 15:- for Stockholms- resp Goteborgsom
radena och 10:- kronor for ovriga landet,ombedes Du inbetala snarast . 
Goteborgarna betalnr till Goteborgssektionen, postgiro 26 73 70-5, ovriga 
till Stockholmssektionen, postgiro 40 29 57-5. 

Frimarktsutstallning "Frimerki- 74" /11-15 apr/ 
The Icelandic Philatelic Federation inbjuder utlandska samlare av Island 
att deltaga. Vill Du deltaga sa anmal Dig omedelbart till 
Sigfus Gunnarsson, Haaleitisbrant 153, Reykjavik. 

Stockholm 4.2.1974 
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