
21



22



23



24



25



26
Sidan 1 ( 7 ) 

Till: 
Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare till Utställningskollegiet 
och till Sveriges Frimärksungdom som information 

Årlig rapport och underlag till SFF:s verksamhetsberättelse för 2012 

Utställningsverksamheten nationellt och 
internationellt under 2012 

Inledning
Utställningskollegiet UK fokuserar sin verksamhet till att leverera resultat inom utställningsfilatelin. 
Medlet för att nå önskade effekter är att regelbundet positionera såväl kollektivet Sverige som 
svenska utställare individuellt.  

Det svenska laget som ställde upp i ”Seven Nations Challenge (SNC) 2012” i australiska Perth vann 
tävlingen före stora utställarländer som Storbritannien, U.S.A., Australien, Sydafrika, Thailand och 
Nya Zealand. Vinsten i Perth visar på att utställningsfilatelin i Sverige har nått en bredd med hög 
kvalitet. Dessutom har vi ett gott urval både på toppen och inom bredden. I det svenska laget som 
vann SNC tävlade fyra exponat representerande fyra olika FIP-klasser: 

TR  Jan Berg  Samoa 1836-1895
PH Richard Bodin Swedish Militaries & Volunteers in War, Campaigns or  
   in Active Service Abroad 16th Century – 1914 
HEL Lennart Daun 1872 until 1897  
   - The first period of Postal Stationery in Sweden 
MOT Jonas Hällström The History of the Square-rigged Sailing Vessels

    
Under 2012 arrangerades enbart en FIP-utställning och en FEPA-utställning, varför det svenska 
utbytet med andra nationer genom deltagande av svenska exponat på nationella utställningar i 
utlandet fick ökad betydelse för vår fokusering. Sådana utbyten har under året genomförts med 
svenskt deltagande på nationella utställningar både i Perth Australien och Perth Skottland.  

Nedanstående medaljtabell sammanfattar de svenska utställningsresultaten från utställningar i 
utlandet under 2012.  

År Ut ställning Typ GP SG SP SG G SP G SV SP SV V   SP V SS S SB B Diplom Sum m a

2 0 1 2 Perth 2012 (AU) Nationell 1 7 1 9
Salon du Timbre FEPA 2 3 1 6
Indonesia FIP 1 2 2 4 3 3 1 1 1 7
Perth 2012 (UK) Nationell 1 1 3 3 1 9
Nordia Nordisk 1 4 5 1 9 8 3 1 3 2

TOTALT UTFALL 2 5 3 0 0 0 7 3SG 1 4 G 1 8 SV 1 9 V 1 2

Utställningskollegiet gratulerar alla utställare till dessa internationella framgångar! 
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I fokus under 2012 
Efter några år med en bredd av olika viljor inom den organiserade filatelin i Sverige har 
kommunikation och samarbete präglat fokuseringen under 2012. Alla aktörer inom den 
organiserade filatelin i Sverige (SFF med UK, SFU, SFHF och Posten) är efter det Förbundsråd som 
arrangerades i början av 2012, eniga om att den gemensamma utgångspunkten för fokusering är 
den organiserade filatelins ”arv och historia”. För fokuseringen i framtiden gäller målsättningar där 
”arvet och historien” binds samman.  

Fyra utställningar arrangerades i Sverige under 2012, två nationella (FRIMUNG och HALLFRIM) och 
två regionala (HUDDEX och kUNGsfrim). 

Vid nationella utställningar i Sverige, rankas 
SilverPostiljonen högst av alla priser att vinna. Vid 
HALLFRIM 2012 vann Staffan Ferdén priset, som här 
överlämnas av Lars-Olow Carlsson, VD för Postiljonen.  
   Staffan Ferdéns exponat har titeln ”The Evolution of 
Swedish Postal Rates and Services, with Impact from 
GPU/UPU Conventions and Bilateral Agreements, 1875-1912”. 

Jan-Olof Ljungh är en av våra absolut främsta utställare och han stod för de två enskilt största 
framgångarna för svensk filateli under 2012, både gångerna med sitt posthistoriska exponat The 
German Eagles 1872-1875 sent to Foreign Destinations. I maj vann Jan-Olofs exponat “GRAND 
AWARD” (utställningens bästa exponat) vid den nationella utställningen i Perth, Australien och i 
november vid NORDIA vann exponatet “Grand Prix d’Honneur” i Mästarklassen. 

Jan-Olof Ljungh såg till att GRAND AWARD för tredje gången i rad vid 
en nationell utställning i Australien hamnade i Sverige! Ett halvår 
senare, vid NORDIA i Roskilde, vann han Grand Prix d’Honneur” i 
Mästarklassen med samma exponat. 

Den enskilt största händelsen inom svensk filateli under 2012 måste 
anses vara det andra filatelistiska ”toppmötet” som arrangerades i 
Malmö den 27-29 april, ”Malmö 2nd International Philatelic Summit”. 
Återigen var Jonas Hällström (t.v.) organisatör och ordförande. 
Malmömötena sätter svensk filateli på världskartan, inte minst genom de 
internationella föredragshållarna och 
framförallt genom det breda och 
omfattande deltagandet från hela 
världen. Till mötet i Malmö kom hela 
92 deltagare från 23 olika nationer, 
representerande 4 kontinenter. 
Inriktningen för årets seminarier i 

Malmö var ”Treatment” d.v.s. ”Bearbetningen” i utställnings-
exponat. Från Sverige var en talare inbjuden, Patrik Larsson 
(t.h.). 



28
Sidan 3 ( 7 ) 

Tillgänglighet avseende information om UK och dess verksamhet 
Den externa informationen om UK omfattandes planerad och genomförd verksamhet, 
utställningsresultat mm., har från och med 2012 fokuserats till att göras tillgänglig främst genom 
SFF:s webbsida på Internet. Framförallt har den publicerade rapporteringen i ”SFF Filatelisten” 
minskat i omfång som en följd av den inriktning som Förbundsstyrelse och tidningens ansvariga 
utgivare/redaktör har beslutat om. 

Internt ansvarar UK:s ordförande för att med stor regelbundenhet publicera såväl information som 
ämnen inom kompetensutveckling till kollegiets medlemmar via elektroniska meddelanden. 

Gruppledarträning
Samtliga UK:s gruppledare deltog i årets träning som innebar aktivt deltagande i ”Malmö 2nd 
International Philatelic Summit” den 27-29 april.  

Utställningskollegiets styrelse 
UK:s styrelse har under året varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande:  Jonas Hällström  (Vald av Utställningskollegiets medlemmar) 
Sekreterare:  Jan Berg  (Vald av Utställningskollegiets medlemmar) 
Ledamot:  Patrik Larsson  (Vald av Utställningskollegiets medlemmar) 
SFF-representant: Vivi-Ann Rangfors*  (Vald av SFF:s Förbundsstyrelse) 
SFU-representant: Bengt Bengtsson (Vald av SFU:s Förbundsstyrelse) 

* Tillträdde som SFF:s representant i UK:s styrelse efter SFF:s Förbundskongress i april och den 
konstituering som FS därvid beslutade om. 

Styrelsen för UK har under året genomfört två protokollförda styrelsemöten, S39 och S40. Den 
löpande verksamheten inom UK sköts och följs upp genom telefon- och e-postkontakter, såväl 
inom som utom styrelsen. 
   

Medlemmar i UK samt Jurylistan 
Utställningskollegiet har 28 st medlemmar, exkluderas seniorkonsulterna är 18 av medlemmarna i 
UK aktiva jurymän på jurylistan för 2012. 

 7 seniorkonsulter 
 4 FIP-jurymän 
 1 FEPA-juryman 
 5 st nordiska jurymän (varav en juryman med status som ”icke aktiv”) 
 7 nationella jurymän 
 2 regionala jurymän 
 2 experter 

Den av Förbundsstyrelsen i SFF godkända jurylistan finns ständigt publicerad med aktuella 
jurymän på Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida på Internet. 
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Utställningar internationellt med representation från Sverige
Internationellt har vi haft svenska kommissarier eller jurymän vid följande utställningar:  

 PERTH 2012 (nationell utställning i Perth, Australien, inom ramen för utbytet 
Australien/Sverige). Svensk kommissarie var Jan Berg. Svensk juryman var Patrik Larsson. 

 SALON DU TIMBRE 2012 (FEPA-utställning i Paris, Frankrike). Svensk kommissarie var 
Bengt Bengtsson.  

 INDONESIA 2012 (FIP-utställning i Jakarta, Indonesien). Svensk kommissarie och 
juryman var Patrik Larsson. 

 PERTH 2012 (nationell utställning i Perth, Skottland, inom ramen för utbytet 
Storbritannien/Sverige). Svensk kommissarie var Jonas Hällström. Svensk juryman var 
Fredrik Ydell. 

 NORDIA 2012 (nordisk utställning i Roskilde, Danmark). Svensk kommissarie var Jan 
Berg. Svensk juryman var Jonas Hällström.  

Utställningar i Sverige godkända av SFF  
De fyra utställningar som arrangerats i Sverige under 2012 har alla varit mycket lyckade. 

Den 3-4 mars arrangerades den regionala utställningen HUDDEX 2012 i Huddinge, samtidigt som 
FRIMUNG arrangerades med både nationella och regionala klasser. 

I juryn för HUDDEX 2012 var Jan Berg (t.v.) juryordförande. Övriga medlemmar var från vänster: 
Sten-Anders Smeds, Cajsa Ojakangas, Erik Hamberg och Bengt Bengtsson. 

I juryn för FRIMUNG 2012 var Ulf Rick juryordförande och Cajsa Ojakangas juryman.
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Den 10-11 augusti arrangerades den nationella utställningen HALLFRIM 2012 i Falkenberg. 

I juryn för HALLFRIM 2012 var Fredrik Ydell juryordförande (andra f.v.). Övriga medlemmar var från 
vänster: Richard Bodin, (Fredrik Ydell), Cajsa Ojakangas, Åke Rietz, Peter Nordin, Sten-Anders 
Smeds och Roland Nordberg. 

Den 17-18 november arrangerades den regionala utställningen för ungdomsfilateli kUNGsfrim 2012 
i Kungsbacka, där Bengt Bengtsson var juryordförande och Andreas Tärnholm juryman. 

Internationellt arbete
Under 2012 var det både FEPA-kongress i Paris den 10 juni och FIP-kongress i Jakarta den 24 juni. 
Jonas Hällström var svensk delegat vid både tillfällena. I samband med utställningen och FIP-
kongressen i Jakarta genomfördes också kommissionsmöten med val till kommissionsstyrelserna 
för perioden 2012-2016. 

Jonas Hällström valdes den 21 juni till kommissionsordförande för motivkommissionen inom FIP, 
och blev därmed andre svensk som har innehaft en sådan roll i FIP (Börje Wallberg var 
kommissionsordförande för traditionell filateli under 1990-talet). Jonas syns här jämte FIP:s andra 
kommissionsordföranden från vänster: José Raul Lorenzo (kommissionen för ungdomsfilateli), 
George Constantourakis (maximafilateli), Ross Wood (luftpost), Kurt Kimmel (posthistoria), Igor 
Rodin (astrofilateli), Lars Engelbrecht (helsaker), Francis Kiddle (stämpelmärken), Brian Trotter 
(traditionell filatelu), Jonas Hällström (motivfilateli). 
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Den svenska representationen i F.I.P.s kommissioner är under perioden 2012-2016 

Traditionell filateli Jan Berg (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val)
Posthistoria  Åke Rietz 

Luftpost  Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val) 
Astrofilateli  Fredrik Ydell 

Helsaker  Lennart Daun 

Stämpelmärken Hasse Brockenhuus von Löwenhielm 

Motivfilateli  Jonas Hällström (ordförande för kommissionen)
Ungdomsfilateli Bengt Bengtsson (ledamot i kommissionsstyrelsen som FEPA-delegat)
Filatelistisk litteratur Patrik Larsson 

Förfalskningar Helena Obermüller-Wilén 

Den 9-11 november arrangerades ett internationellt seminarium för klasserna posthistoria och 
motivfilateli i Budapest, Ungern. Sverige och UK representerades inom ramen för projekten 
”individuell kompetensutveckling” och ”utveckling av UK:s verksamhet i framtiden” av Sofia 
Karlsson, Richard Bodin och Fredrik Ydell. 

Utställningskollegiets övriga ansvar 

o Registret över utställare hanteras av Bengt Bengtsson och är fört med hög precision 
och stor noggrannhet. Vid årets slut (2012-12-31) innehåller registret 1080 poster, 
vilket motsvarar 1080 meriterade/registrerade exponat. 

o På förbundets (SFF) webbsida på Internet redovisas ständigt en aktuell 
utställningskalender med kommande utställningar de närmaste åren. 

Wallberg-medaljen 

Ingen Wallberg-medalj har delats ut under 2012. 
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Slutord
Vid utgången av 2012 blickar vi med tillförsökt framåt till 2013, då hela tre FIP-utställningar 
arrangeras (Australien, Thailand och Brasilien). I skrivande stund har vi redan säkrat ett 
rekorddeltagande för svenskt vidkommande i Australien och ett mycket starkt deltagande är också 
att vänta både i Thailand och Brasilien. 
   I månadsskiftet november/december är Sverige inbjudet att visa upp sin klassiska filateli i 
samband med Monacophil i Monte Carlo. Cirka 25 svenska exponat kommer att visas upp med 
filateli och posthistoria fram till 1920. 
   Vad vi däremot saknar under 2013 är en nationell utställning … vi får ”nöja oss med” att den 
regionala utställningen UPPFRIM arrangeras i Uppsala hösten 2013.  

Vi ser fram emot att träffa gamla och nya utställare under 2013! 

Skövde den 12 januari 2013 

Enligt uppdrag för Utställningskollegiet 

Styrelsen  
Jonas Hällström, ordförande 

Jan Berg 

Patrik Larsson 

Vivi-Ann Rangfors 

Bengt Bengtsson
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Sveriges Filatelist-Förbund 

  

Verksamhetsberättelse 2013 
 

 

Inledning 
Sveriges Filatelist-Förbund har under året haft verksamhet på två orter. Kansliet har varit beläget i Skillingaryd med 
Per Bunnstad som kanslichef och Therese Fornstål som kanslist, båda på deltid. Redaktionen har varit placerad i 
Linköping med Ulf Nilsson som redaktör.  

Bokslutet för 2013 visade ett överskott på 57.205 kr. Det innebär att Förbundets sedan länge negativa kapital nu 
endast uppgår till 15.622 kr. 

Antalet betalande medlemmar uppgick under året till ca 2.800, varav ca ett hundratal nya. Det visar på en fortsatt 
minskning av tidigare medlemmar med ca 400 (nettominskning ca 300), vilka sannolikt slutat av ålders- eller hälsoskäl. 
En åldersdemografi visar att över hälften av medlemmarna är 65 år och äldre, varför man måste ta i beaktande att 
medlemsantalet kan fortsätta att minska de kommande åren, och olika nedskärningar i verksamheten måste 
övervägas. 

Vi har under året varit representerade vid olika evenemang runt såväl frimärken som vykort runt om i landet, dels för 
att träffa våra medlemmar och lyssna på vad de vill ha ut av Förbundet, men även för att synas och presentera 
Förbundet för nya medlemmar.  

SFF-dagarna som arrangerades i Örebro besöktes av 120 personer. Vi inbjöd där även till diskussioner med 
representanter från Förbundsstyrelsen om förbundets framtid, vilka tyvärr inte väckte någon större respons. Till 
diskussionerna infann sig sammanlagt fem personer, varav tre till första dagen och två till andra dagen.  

Vi har även låtit trycka upp värvnings- och kampanjmaterial och erbjudit ett förmånligt ingångspris till nyrekryterade. 
Av dessa, har det visat sig, stannar cirka hälften kvar, när det är dags för dem att betala ordinarie medlemsavgift. 

Vi behöver fortfarande draghjälp från de lokala klubbarna för att hitta de samlare av frimärken och vykort, som ännu 
inte ha anslutit sig till oss. De aktiviteter som föreningarna anordnar är god PR och reklam, där vår hobby synliggörs 
för en bredare allmänhet. 

Genom vårt kansli tillhandahåller vi utbildningsmaterial, hjälp att arrangera utställningar, Frimärkets Dag, hemsidor 
och annat. Genom kansliet kan föreningarna även få kontakt med kunniga föredragshållare och experter. 

Kontakterna med Posten Frimärken, Sveriges Frimärkshandlareförbund (SFHF) och Sveriges Frimärksungdom (SFU) är 
fortsatt goda. Tillsammans har vi bildat samarbetsgruppen FrimärksForum för Framtida Filateli (FFFF) där vi förutom 
Frimärkets Dags-arrangemang skall diskutera hur vi kan lösa problemen med ortsavstämplingar, tillhandahållandet av 
nyutgåvor och annat för att öka förståelsen hos Posten Frimärken för samlarnas önskemål. Avtalet med SFHF har sagts 
upp för omförhandling. Det tidigare avtalet tecknades så tidigt som 1993 och är i stora delar inte längre tillämpligt. 
Från SFU har vi fått indikationer på att flera föreningar har satsat på att bilda ungdomsklubbar, vilket är mycket 
glädjande. 

 Kansliverksamheten 
Förbundet har under året haft all kansliverksamhet samlad i Skillingaryd, med Per Bunnstad som kanslichef och 
Therese Fornstål som kanslist. Hon har i huvudsak arbetat med den ekonomiska redovisningen och medlems-
registreringen, vilken numera helt och hållet sker i det nya medlemsregistret. Försäljning av litteratur från vårt 
boklager administreras från kansliet. 

 Förbundsledningen 
Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning: Vivi-Ann Rangfors (ordförande), Hans-
Uno Hansson (vice ordförande), Christer Mårtensson (sekreterare), Ivan Forsgren (kassör) och Bo Dahlner. 
Suppleanter har varit Jan Palmén och Tord Larsson. Bertil Eriksson och Thomas Jonsson har varit SFU:s observatörer i 
förbundsstyrelsen.  
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Valberedningen har bestått av Gösta Karlsson (sammankallande), John Fritz och Lennart Jacobsson med Ulf Rick som 
suppleant. 

Under 2013 har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden, dessutom togs beslut per capsulam vid tre tillfällen.  

Revisorer har varit den auktoriserade revisorn Kennerth Malm med Marcus Svensson som suppleant, båda från 
Revisorsgruppen i Värnamo AB. Verksamhetsrevisor har varit Boris Preijde med Kjell Olsson som suppleant. 

Hans-Uno Hansson har varit Förbundets observatör vid SFU:s styrelsemöten. 

Ekonomisk förvaltning 
Styrelsen har haft fortsatt stort fokus på uppföljningen av ekonomin och likviditeten. Bokslutsarbetet för 2013 har 
utförts av Ivan Forsgren och Jan Palmén i samarbete med våra anställda på kansliet. 
 
Verksamhetsplan 2012-2013 
Vid den senaste förbundskongressen i Borås den 21-22 april 2012 antog kongressen det framlagda förslaget till 
verksamhetsplan för perioden 2012-2013. Aktiviteterna enligt denna verksamhetsplan har pågått kontinuerligt. 

Utställningskollegiet (UK) 
Utställningskollegiets verksamhet samt deras styrelsesammansättning under 2013 framgår av deras 
verksamhetsberättelse, vilken presenteras i separat bilaga.  
 
Nordiska kontakter 
Kontakterna med de nordiska förbundsledarna har under 2013 huvudsakligen upprätthållits via e-post. Ett 
förbundsledarmöte arrangerades i samband med NORDIA 2013 i Reykjavik på Island. I kostnadsbesparingssyfte 
representerades Sverige där av utställningskommissarien Bengt Bengtsson. Övriga nordiska representanter var Søren 
Chr. Jensen, Danmark, Tore Berg, Norge, Ari Muhonen, Finland, Sigurdur R. Petursson, Island. 

Frimärkets Dag 
Frimärkets Dag arrangerades den 28 september. Totalt deltog 42 föreningar från SFF och SFU mot 43 året innan. 

Tidskriften 
Förbundets medlemstidskrift Filatelisten, Svensk Filatelistisk Tidskrift, utkom med 8 nummer under 2013. 
Annonsintäkterna ligger fortfarande på en stabil nivå. Även i år har vissa nummer utkommit med extra sidor för att 
bereda plats åt alla de intressanta artiklar som lämnats in. Det är glädjande att så många av våra medlemmar vill dela 
med sig av sina erfarenheter och rön, och Förbundsstyrelsen vill framföra sitt stora tack till alla kunniga och 
entusiastiska skribenter som medverkat med artiklar, samt till alla annonsörer i tidskriften. 

Hemsidan  
Vi fortsätter att utveckla Förbundets hemsida. Protokoll och andra förbundsnyheter presenteras där regelbundet; 
vissa av dem kan bara nås av våra medlemmar genom inloggning. Vår satsning på Samlamera har tyvärr inte 
motsvarat våra förväntningar, och det bör övervägas en annan utformning, eventuellt i samarbete med externa 
intressenter. Internet är ett viktigt instrument att nå ut till en bred allmänhet och inte minst till de yngre 
åldersgrupperna. 

Expertrådet 
Under 2013 har Expertrådet bestått av följande medlemmar: 
Helena Obermüller Wilén (ordf.), Roland Frahm, Göran Heijtz, Robert Mattson och Olle Pettersson. Deras 
verksamhetsberättelse presenteras i separat bilaga. 

Strandellkommittén 
Strandellkommittén har under verksamhetsåren 2012 och 2013 bestått av Gunnar Dahlvig, Lennart Daun och 
Roland Frahm. Vid kongressen 2012 tilldelades Jan Berg Strandellmedaljen nummer 47. 
 
Utbildning 
Det utbud i form av kursplaner m.m. utbildningsstöd som Förbundet tillhandahåller utnyttjas fortfarande endast i 
mycket begränsad omfattning av föreningarna. Vi vill därför erinra om dessa möjligheter, vilket kan vara bra att ha i 
åtanke för utvecklingen av ungdomsgrupperna.  

Litteratur 
Under året har vi gett ut tre nya alster, nämligen Svensk Vykortshistoria av Lennart Frost, Arméns mötesplatser i 
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Sverige ur postalt och posthistoriskt perspektiv av Lars Lindblad samt Noterat om Gammalt och Nytt av Börje 
Wallberg. Förbundsstyrelsen vill framföra sitt varma tack till författarna för att de har ställt sina verk till förfogande.  

Vi kan fortfarande erbjuda våra medlemmar reducerat pris på kataloger från Facit Förlags AB samt rabatt vid 
prenumeration av Michels kataloger på nätet. 

Ramdepån 
Förbundet har under året förfogat över cirka 60 lådor med vardera tio ramar (20 ramsidor), varav några med defekter. 
En genomgång, upprustning och renovering av depån är planerad till 2014. Ramlådorna förvaras i Skillingaryd, och 
lånas ut för utställningar, Frimärkets Dag och andra arrangemang.  

Ystad i mars 2013 

 
 

Vivi-Ann Rangfors Hans-Uno Hansson Christer Mårtensson 

 

 Ivan Forsgren Bo Dahlner 
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Expertrådets verksamhetsberättelse för åren 2012 och 2013.

Expertrådet har under åren haft följande medlemmar:
Helena Obermüller Wilén (ordf.), Sören Andersson, Roland Frahm, Göran Heijtz, Robert Mattson, Karl 
Arne Norsten och Olle Pettersson.
Rådet har haft 2 protokollförda, fysiska sammanträden per år. Däremellan har medlemmarna haft kontakt 
via telefon eller e-mail.
Expertrådets medlemmar har bevakat auktioner och vid flertal tillfällen lyckats förhindra att falska stämplar, 
frimärken och brev blivit sålda.
Medlemmarna har bevakat utställningar inom Sverige avseende förekomst av förfalskningar i de utställda 
exponaten. 
Expertrådet har deltagit i inbjuden klass med 2 ramar valda utdrag ur Rådets förfalskningssamling, dels på 
Huddex 2012 och dels på Hallfrim 2012.
Expertrådet har under åren fått donationer av falska stämplar, falska påtryck samt falska brev, vilka därmed 
har undandragits marknaden.
Roland Frahm och Helena Obermüller Wilén har haft artiklar publicerade i Fakes, Forgeries, Experts nr 15 
och nr 16. 
Helena Obermüller Wilén har under 2013 hållit föredrag i Norrtälje och Västerås om förfalskningar och 
informerat om Expertrådet.  Karl Arne Norsten och Olle Pettersson har fortsatt arbetet med att uppdatera 
avsnittet Klassiskt Sverige i katalogen Facit Special.
För Expertrådet
Helena Obermüller Wilén, ordf.
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Till: 
Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare till Utställningskollegiet 
och till Sveriges Frimärksungdom som information 

Årlig rapport och underlag till SFF:s verksamhetsberättelse för 2013 

Utställningsverksamheten nationellt och 
internationellt under 2013 

Inledning
Utställningskollegiets (UK) prioriterade uppgift och uppdrag från Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) 
är att leverera resultat inom utställningsfilatelin. Medlet för att nå önskade effekter är att 
regelbundet positionera såväl Sverige som svenska utställare individuellt – nationellt såväl som 
internationellt. Under 2013 har Sverige satt ett svårslaget rekord med 94 medaljer vid 
internationella utställningar, varav 13 stora guldmedaljer och 33 guldmedaljer: 49% av de svenska 
medaljerna internationellt under 2013 har alltså varit av den ädlaste valören. Vi kan dessutom 
notera att 24% (11 exponat) av de svenska exponaten som når guldmedalj också erhåller 
specialpris, vilka tilldelas som en markering för utmärkt behandling av bedömningskriterier. 
Nedanstående medaljtabell sammanfattar de svenska utställningsresultaten från utställningar i 
utlandet under 2013. UK gratulerar alla utställare till dessa internationella framgångar! 

Under året arrangerades hela tre F.I.P.-utställningar internationellt: AUSTRALIA 2013, THAILAND 
2013 samt BRASILIANA 2013. Svenska utställares enorma styrka och bredd har dessutom 
demonstrerats genom att vid alla tre utställningarna var ett svenskt exponat kandidat till ”Grand 
Prix International”. 

Vänster: Jan-Olof Ljunghs exponat “The Eagle Shield Stamps sent to Foreign Destinations 1872-1875” 
kandidat till GPI vid AUSTRALIA 2013; Mitten: Richard Bodins exponat “Swedish Militaries & Volunteers 
in War, Campaigns or in Active Service Abroad 1582-1905” kandidat till GPI vid THAILAND 2013;      
Höger: Douglas Storckenfeldts “Iceland until 1901: Skilding and original aur values” kandidat till GPI vid 
BRASILIANA 2013.
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Vår internationellt mest kända utställare är Jan Berg som tävlar med flera olika exponat på den 
absolut högsta internationella nivån. Med sitt internationellt meriterade exponat ”Samoa 1836-
1895” har han sedan 2011 tävlat i F.I.P. Championship Class fyra gånger och två gånger har han 
varit kandidat till att vinna Grand Prix d’Honneur.  

Jan Berg var för andra gången kandidat till GPd’H vid 
THAILAND 2013. 

De svenska utställningsframgångarna ger naturligtvis eko internationellt och frågan ”hur vi gör i 
Sverige” återkommer ständigt. Svaret är lika givet: 2005 inledde vi i Sverige en fokuserad och 
medveten satsning på utbildning av utställare och jurymän syftande till att dessa båda skulle 
coacha varandra till framgång och resultat. Det är denna fokusering som snart 10 år senare 
befästs i resultaten. Våra svenska utställare inser och tillämpar idag vikten av att kombinera 
elementen: Urval av filatelistiskt och postalt material med forskning och kunskaper – elementen 
presenterade på ett unikt sätt.  

I fokus nationellt under 2013 
I avsaknad av en nationell utställning har den viktigaste aktiviteten nationellt under 2013 varit den 
regionala utställningen UPPFRIM i Uppsala den 11-12 oktober. Parallellt arrangerades också 
UPPFRIMUNG med både nationell och regional nivå av klassen för ungdomsfilateli.    

En utställarkurs steg 1 arrangerades i Skövde den 12-13 januari med 13 deltagare. Från UK 
ansvarade Richard Bodin för kursen tillsammans med Gert Fredriksson, Sofia Grönqvist och 
Andreas Tärnholm. 

För att utveckla omfånget av kompetenser på jurylistan har under året arrangerats en 
juryutbildning vid vilken tre nya jurymän lagt grunden för nästa steg som juryelever: Göran 
Persson, Staffan Ferdén och Tommy Samuelsson. Vid UPPFRIM genomförde både Göran Persson 
och Tommy Samuelsson juryelvskap med godkända resultat. Staffan Ferdén kommer att erbjudas 
juryelevskap vid kommande regional utställning. 

Tillgänglighet avseende information om UK och dess verksamhet 
Den externa informationen om UK omfattandes planerad och genomförd verksamhet, 
utställningsresultat m.m. har sedan ett par år tillbaka fokuserats till att göras tillgänglig främst 
genom SFF:s webbsida på Internet.  

Internt inom UK ansvarar ordförande för att med regelbundenhet publicera såväl information som 
ämnen inom kompetensutveckling via elektroniska meddelanden till kollegiets medlemmar. 

Gruppledarträning
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Gruppledarträningen genomfördes under året genom deltagande i FEPA:s juryseminarium i 
Budapest den 18-20 oktober. Följande gruppledare hade möjlighet att delta: Jan Berg (Traditionell 
filateli), Gert Fredriksson (Posthistoria), Bengt Bengtsson (Motiv- och Ungdomsfilateli) och Cajsa 
Ojakangas (Open-filateli). 

Utställningskollegiets ordinarie sammanträde 
Utställningskollegiets ordinarie sammanträde (UK 28) genomfördes i Skövde den 21-22 september. 

Utställningskollegiets styrelse 
UK:s styrelse har under året varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande   Jonas Hällström  (Vald av UK:s medlemmar) 
Sekreterare   Jan Berg  (Vald av UK:s medlemmar) 
Ledamot (-21 september)  Patrik Larsson  (Vald av UK:s medlemmar) 
Ledamot (21 september-)  Bengt Bengtsson (Vald av UK:s medlemmar) 
SFF-repr.   Vivi-Ann Rangfors  (Vald av SFF:s FS) 
SFU-repr. (-21 september)  Bengt Bengtsson (Vald av SFU:s FS) 
SFU-repr. (21 september-)  Bertil Eriksson (Vald av SFU:s FS) 

Styrelsen för UK har under året genomfört två protokollförda styrelsemöten, S 41 och S 42. Den 
löpande verksamheten inom UK sköts och följs upp genom telefon- och e-postkontakter, såväl 
inom som utom styrelsen. Samtliga löpande beslut samt protokoll delges såväl Förbundsstyrelsen 
som UK:s medlemmar. 
   

Medlemmar i UK samt Jurylistan 
Utställningskollegiet har 30 st medlemmar, exkluderas seniorkonsulterna är 20 av medlemmarna i 
UK aktiva jurymän på jurylistan för 2013. 

 7 seniorkonsulter 
 5 FIP-jurymän 
 1 FEPA-juryman 
 4 st nordiska jurymän (varav en juryman med status som ”icke aktiv”) 
 7 nationella jurymän 
 4 regionala jurymän 
 2 experter 

Den främsta förändringen på jurylistan är att Fredrik Ydell (t.h.) under året 
genomförde internationellt juryelevskap i samband med AUSTRALIA 2013 i 
Melbourne. Fredrik Ydell är numera F.I.P.-juryman kvalificerad att bedöma 
luftpost. I samband med BRASILIANA 2013 i Rio de Janeiro genomförde Fredrik 
Ydell också godkänt elevskap som internationell utställningskommissarie. 

Den av Förbundsstyrelsen i SFF godkända jurylistan finns ständigt publicerad med aktuella 
jurymän på Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida på Internet tillsammans med Curriculum Vitae 
(CV) för de flesta av jurymännen. 
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Utställningar internationellt med representation från Sverige
Internationellt har vi haft svenska kommissarier och/eller jurymän vid följande utställningar:  

 SAVOFILA 2013 nationell finländsk utställning i Kuopio, Finland, inom ramen för det 
nordiska juryutbytet. Svensk juryman var Bengt Bengtsson. 

 AUSTRALIA 2013 FIP-utställning i Melbourne, Australien. Svensk kommissarie var Jan 
Berg och juryman var Bengt Bengtsson med Fredrik Ydell som juryelev. 

 NORDIA 2013 nordisk utställning i Gardabaer, Island. Svensk kommissarie och juryman 
var Bengt Bengtsson. 

 THAILAND 2013 FIP-utställning i Bangkok, Thailand. Svensk kommissarie var Cajsa 
Ojakangas och juryman var Erik Hamberg. 

 BRASILIANA 2013 FIP-utställning i Rio de Janeiro, Brasilien. Svensk kommissarie och 
juryman var Jonas Hällström med Fredrik Ydell som kommissarieelev. 

Utställningar i Sverige godkända av SFF  
De två utställningarna UPPFRIM och UPPFRIMUNG som arrangerades i Uppsala den 11-12 oktober 
var båda mycket lyckade. 

I juryn för UPPFRIM var Erik Hamberg (t.v.) juryordförande. Övriga 
medlemmar var Jan Berg, Gert Fredriksson och Bengt Bengtsson. 
Göran Persson och Tommy Samuelsson var juryelever. 

I juryn för UPPFRIMUNG var Sofia Grönqvist juryordförande med Bengt 
Bengtsson som juryman. 

Internationellt arbete
Under 2013 arrangerades FEPA-kongressen i Madrid, Spanien den 4-5 oktober med Jonas
Hällström som svensk delegat och utsedd av Förbundsstyrelsen för SFF. 

Den svenska representationen i F.I.P.s kommissioner är under perioden 2012-2016 

Traditionell filateli Jan Berg (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val)
Posthistoria  Åke Rietz 

Luftpost  Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val) 
Astrofilateli  Fredrik Ydell 

Helsaker  Lennart Daun 

Stämpelmärken Hasse Brockenhuus von Löwenhielm 

Motivfilateli  Jonas Hällström (ordförande för kommissionen)
Ungdomsfilateli Bengt Bengtsson (ledamot i kommissionsstyrelsen som FEPA-delegat)
Filatelistisk litteratur Patrik Larsson 

Förfalskningar Helena Obermüller-Wilén 
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Utställningskollegiets övriga ansvar 

o Registret över utställare hanteras av Bengt Bengtsson och är fört med hög precision 
och stor noggrannhet. Vid årets slut (2013-12-31) innehåller registret 1 141 poster, 
vilket motsvarar 1 141 meriterade/registrerade exponat. 

o På förbundets (SFF) webbsida på Internet redovisas ständigt en aktuell 
utställningskalender med kommande utställningar de närmaste åren. 

Wallberg-medaljen 

Ingen Wallberg-medalj har delats ut under 2013, då den endast delas ut vid nationella 
utställningar.

Slutord
Inledningen till denna redovisning av utställningsverksamheten för 2013 handlar om Sveriges 
starka position i internationell filateli. Avslutningen fokuseras därför på den absolut största 
händelsen under året som befäster denna position.  

Vart annat år arrangerar Club de Monte Carlo den internationella utställningen 
MonacoPhil. Den monegaskiska fursten (Albert II) är både klubbens och 
utställningens beskyddare. Vid MonacoPhil 2013 som genomfördes den 5-7 
december i Terrasses de Fontvieille i Monaco, stod Sverige, svenska filatelister 
och svensk filateli i centrum. ”Sverige i filatelin fram till 1920 - en utställning 
med svensk filateli, posthistoria och filatelihistoria” var titeln på det svenska 
framträdandet och den svenska utställningsdelen omfattade hela 176 ramsidor 

med filateli och posthistoria. Claes Arnrup, styrelseordförande i Postiljonen AB var 
generalkommissarie för det svenska deltagandet, med Jan Berg som utställningskommissarie och 
Jonas Hällström som redaktör för utställningskatalogen.

Många betraktare säger att detta är den största internationella 
kampanjen någonsin för svensk filateli och de nu aktiva filatelister som 
samlar svensk filateli eller posthistoria. Dessutom ställdes nio montrar 
med svensk filatelistisk litteratur ut av Postmuseum och Tomas 
Bjäringer.

Utställningskatalogen tog Postiljonen i Malmö ansvaret för att producera 
och den omfattar 296 sidor, inbunden och tryckt i fyrfärg i en begränsad 
upplaga om endast 500 exemplar. Katalogens innehåll omfattar en rad 
mycket betydelsefulla artiklar om svensk filateli, posthistoria och 
filatelistisk historia. Utställningskatalogens betydelse är med andra ord 
inte temporär i samband med MonacoPhil 2013, den är minst lika viktig 
nu och i framtiden då den dokumenterar flera tidigare helt okända 
sammanhang, företeelser samt filatelistiska och posthistoriska objekt. 
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Jonas Hällström och Jan Berg 
(t.v.) hälsade Furst Albert 
välkommen till den svenska 
utställningen vid MonacoPhil 
2013 och Gustaf Douglas (t.h.) 
förevisade den svenska filate-
lin för den initierade Fursten. 

Inför 2014 står sig den utåtriktade filatelin i Sverige stark, både nationellt och internationellt. Med 
utåtriktad filateli avses i sammanhanget samlare som arbetar med samlingsuppbyggnad, varav 
några också väljer att ta steget att ställa ut.  

Vi har i Sverige 1 141 exponat registerade i vårt utställarregister. 786 (exklusive litteraturexponat 
men inkluderande 88 exponat i ungdomsfilateli) av dessa exponat är enligt FIP:s definition ”aktiva” 
vilket per definitionen innebär att de varit utställda under de senaste 10 åren. Av de 786 aktiva 
exponaten är 303 exponat kvalificerade till internationella utställningar (FIP och FEPA), ytterligare 
117 exponat är kvalificerade till utställningar i Norden, 260 exponat är kvalificerade att ställas ut 
nationellt i Sverige och 97 exponat är kvalificerade för regionala utställningar. De 698 aktiva 
seniorexponaten ägs av 314 personer och de 88 exponaten i ungdomsfilateli ägs av 67 personer. 

Marknaden är också stark och då avses i sammanhanget den kommersiella marknaden där filateli 
och posthistoria förmedlas, köps och säljs. De svenska auktionsföretagen har bra försäljning på 
filateli och posthistoria, särskilt för ”ovanliga” objekt eller objekt i ”hög kvalitet”. Detta får anses 
vara beviset för ett stort intresse för filateli med samlingsuppbyggnad som förtecken och 
målsättning – medvetna samlare vill fylla ”en lucka i en berättelse” och då infinner sig kriterierna 
”kvalitet” och ”sällsynthet”. Svenska samlare är i en internationell jämförelse ovanligt medvetna 
om just dessa förhållanden och det ska vi vara stolta över, slå vakt om och utveckla vidare i 
framtiden. 

Skövde den 1 januari 2014 

Enligt uppdrag för Utställningskollegiet 

Styrelsen  
 

 

 

Jonas Hällström, ordförande 

Jan Berg, ledamot 

Bengt Bengtsson, ledamot 

Vivi-Ann Rangfors, SFF 

Bertil Eriksson, SFU
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Stiftelsen Stockholmia 55   SLUTREDOVISNING 
    2012-11-15   

    Länsstyrelsen i Stockholms län  
    Att Mari Holopainen 
    Box 22067 
    104 22 STOCKHOLM  
      

Slutredovisning av Stiftelsen Stockholmia 55 och ansökan om avregistrering  
(Er beteckning 206- 28494-2012) 
 
Stiftelsen Stockholmia 55 bildades 1957, som resultat av överskottet från den filatelistiska 
världsutställningen Stockholmia 55 i Stockholm 1- 10 juli 1955.  
 
Stiftelsen har enligt stadgarnas § 2 haft till ändamål att utan vinstsyfte för viss person eller 
organisation främja den svenska filatelin genom att utdela bidrag och understöd till enskild 
person eller svensk ideell filatelistisk sammanslutning.   
 
Kammarkollegiet har medgivit Stiftelsens ansökan om permutation och ändring av stadgarnas 
§ 9 första meningen till följande lydelse. 
”För utdelning av bidrag och understöd disponeras dels den årliga avkastningen av kapitalet, 
som återstår sedan förvaltningskostnader och skatter fråndragits, dels stiftelsens kapital.” 
 
Stiftelsen har vid extra styrelsesammanträde 2012-08-24 beslutat enligt styrelseprotokoll § 10 
p 1 ”att alla likvida medel enligt avslutande bokslutet och slutredovisningen överförs som 
gåva till Sveriges Filatelist Förbund samt att förbundets skuld på 60.000 kr avskrivs.”  
Denna gåva har i enlighet med stadgarnas § 2 överlämnats till förbundet 2012-11-09. 
 
I och med detta saknar stiftelsen både tillgångar och skulder och är därmed upplöst.  
 
Styrelsen för Stiftelsen Stockholmia 55 ansöker härmed om avregistrering av stiftelsen.   
 
 
 
Lennart Lundh   Gustaf Ankarcrona 
Ordförande    Kassör 
 
 
 
 
Bifogas:   
Styrelseprotokoll 2011-11-26 och 2012-08-24 
Balans- och resultatrapport 2012-01-01 - 2012-11-09 
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