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Motion inlämnade av Kjell Olsson och Stefan Heijtz till SFF:s kongress 
i Jönköping den 11- 13 april 2014 

 
 

 
Fallet Björn Sohrne 
Björn Sohrne har, av Förbundets förra styrelse, på otillbörligt och regelvidrigt sätt blivit utesluten ur 
UK på inrådan av UK:s styrelse. Han har: 

a. inte blivit hörd inför beslutet,  
b. inte blivit delgiven de personliga anklagelserna före beslutet, 
c. inte fått någon chans att försvara sig före beslutet,  
d. inte efter beslutet fått ta del av den motivering som Förbundsstyrelsen beslutat att utgöra 

styrelsens grund för hans uteslutning, 
e. inte efter det att beslutet fattats kunnat försvara sig då han inte delgivits på vilka grunder som 

Förbundstyrelsens beslut vilar. 
      Dessutom svarar inte nuvarande förbundsstyrelsen på brev när medlemmar försöker reda ut 
problemet. 

Motionen avser i första hand nuvarande förbundsstyrelsens undermåliga handläggning av ärendet och 
inte UK:s bedömning av Björns kompetens som domare. Den bedömningen kan vi inte göra då den 
nuvarande förbundsstyrelsen vägrat lämna ut de grunder som beslutet vilar på. Förbundets ordförande 
vid beslutstillfället har helt korrekt erkänt att handläggningen inte skötts på ett tillbörligt sätt och 
beklagat det. Dessutom har två medlemmar i den nuvarande styrelsen samma synpunkt.  
En majoritet i nuvarande styrelse (3 st.) har vägrat justera begångna felaktigheter.  
En medlem i nuvarande förbundsstyrelse har på ett styrelsemöte reserverat sig mot dessa tre 
styrelsemedlemmars agerande. 
 
Motion  1a  
Vi begär att:  
Kongressen beslutar att upphäva det av föregående förbundsstyrelse fattade beslutet om uteslutning av 
Björn Sohrne ur UK.  
 
Motion  1b 
Vi begär att: 
Kongressen beslutar att de motiv som föregående förbundsstyrelse åberopat som grund för hans 
uteslutning omgående delges Björn Sohrne. D.v.s. föregående förbundsstyrelses motivering för 
beslutet och inte UK:s inlaga som bara är en begäran. Orsaken till uteslutningen skall delges i 
preciserad form av de tre medlemmar i den nuvarande förbundsstyrelsen som vägrat delge honom 
föregående förbundsstyrelses motivering till uteslutningen. Orsakernas riktighet till uteslutningen 
måste tvingande kunna styrkas och vara av den arten att de motiverar en uteslutning. 

 
 
   

 
Motionerna är författade och inskickade till SFF:s styrelse den 5 december 2013 via Kansliet av: 
Kjell Olsson    Medlemsnummer  27508     Östhammars Filatelistklubb  och 
Stefan Heijtz   Medlemsnummer  22828      Riksföreningen 
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Motion	  till	  SFF	  kongress	  2014	  
	  
Bakgrund	  
Uteslutningen	  av	  Björn	  Sohrne	  ur	  SFF	  utställningskollegium	  har	  väckt	  många	  frågor	  och	  mycken	  
debatt.	  Björn	  själv	  hävdar	  att	  han	  aldrig	  fått	  möjlighet	  att	  bemöta	  innehållet	  i	  UK	  styrelses	  begäran,	  
till	  SFF	  styrelse,	  om	  att	  han	  skulle	  uteslutas	  innan	  beslutet	  om	  uteslutning	  fattades	  utan	  fick	  
möjligheten	  först	  i	  efterhand.	  Om	  detta	  är	  korrekt	  är	  själva	  hanteringen	  av	  uteslutningsärendet	  
diskutabel.	  Hela	  processen	  har	  skadat	  SFF	  och	  UK	  och	  detta	  i	  en	  situation	  där	  förbundets	  framtid	  står	  
på	  spel	  av	  andra	  skäl.	  
	  
Helt	  klart	  torde	  dock	  vara,	  för	  den	  som	  haft	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  förevarande	  dokumentation	  i	  
ärendet,	  att	  UK	  styrelse	  hanterat	  frågan	  på	  ett	  för	  dom	  korrekt	  sätt.	  
Det	  finns	  dock	  anledning	  att	  se	  över	  uteslutningsprocessen	  från	  en	  mer	  principiell	  utgångspunkt.	  
	  
Gällande	  regelverk	  
Frågan	  om	  uteslutning	  av	  medlem	  ur	  något	  av	  SFF	  organ	  eller	  ur	  SFF	  som	  organisation	  bör	  vara	  
bättre,	  och	  mer	  rättssäkert,	  reglerad	  i	  SFF	  stadgar	  samt	  i	  stadgar	  eller	  instruktion	  för	  berört	  organ	  än	  
vad	  som	  är	  fallet	  i	  nuläget.	  	  
	  
I	  Stadgar	  för	  SFF	  Utställningskollegium	  är	  frågan	  om	  uteslutning	  beskriven	  enligt	  följande:	  	   	  
 
7. Utträde  
Medlem i kollegiet som inte deltagit vid två på varandra följande ordinarie möten anses ha utträtt ur 
UK.  
 
8. Uteslutning  
Uteslutning av medlem ur UK (på annat sätt än som anges i punkt 7) kan endast beslutas av SFF:s 
förbundsstyrelse eller av ordinarie möte med UK.  
Endast UK:s styrelse, alternativt en majoritet av UK:s medlemmar, kan föreslå att medlem i UK ska 
uteslutas. 
Förslag om att utesluta medlem ur UK ska ställas skriftligt till SFF:s förbundsstyrelse och innehålla 
motivering som sakligt förhåller till utställningsverksamheten och UK:s syften. 
	  
Uteslutning	  av	  ansluten	  organisation/medlemsorganisation	  behandlas	  i	  SFF	  stadgar	  avsnitt	  1.7,	  enligt	  
nedan:	  
	  
1.7.1 Ansluten eller associerad organisation som önskar utträda ur SFF ska anmäla detta till 
förbundskansliet senast den 30 september del år vid vars utgång utträde begärs. Beslut om uttrade ska 
fattas vid allmänt medlemsmöte. Uttrade kan endast ske vid kalenderårsskifte. En ansluten förening 
som utträtt ur förbundet kan inte beviljas inträde som associerad förening förrän tidigast 5 (fem) år 
efter utträdet. 

  
1.7.2 Utträdande organisation har inte rätt till återbetalning av någon del av erlagda avgifter. 

  
1.7.3 Organisation som aktivt motarbetar SFF eller dess syften, eller eljest inte fullgör de  
skyldigheter som medlemskap i SFF innebär, kan uteslutas ur SFF. Förbundsstyrelsen fattar beslut i 
denna fråga. Beslutet kan överklagas till förbundskongressen. 

  
1.7.4 Organisation som vill överklaga uteslutning enligt 1.7.3 ska göra det tillförbundskongressen. 
Överklagan ska ske skriftligt och ha inkommit senast 90 dagar efter det organisationen skriftligen 
delgivits uteslutningsbeslutet i form av protokollsutdrag eller på annat sätt. Finner förbundskongressen 
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att organisationen brutit mot SFF:s stadgar eller motverkat dess syften eller inte fullgjort sina 
skyldigheter, ska uteslutningen faststallas.  
	  
Uteslutning	  av	  enskild	  medlem	  ur	  SFF	  behandlas	  i	  SFF	  stadgar	  avsnitt	  2.4	  enligt	  nedan:	  
	  
2.4.1 Om medlem inte erlagt avgift till SFF senast den 31 mars anses medlemskapet i SFF ha 
upphört.  
 
2.4.2 Medlem som utträder ur ansluten förening, utan att samtidigt söka inträde i annan förening eller  
söka enskilt medlemskap, utträder även ur SFF. 
  

2.4.3 Medlem, som utesluts ur den förening genom vilken avgift erläggs till SFF, utträder även ur 
SFF. Rapport om sådan uteslutning ska snarast lämnas till förbundskansliet. 
  

2.4.4 Medlem som vill överklaga uteslutning enligt 2.4.3 ska göra det till förbundsstyrelsen. 
Överklagan ska ske på så sätt som anges i 1.7.4. Finner förbundsstyrelsen att medlemmen brutit mot  
SFF:s stadgar eller motverkat dess syften eller inte fullgjort sina skyldigheter ska uteslutningen  
fastställas.  
 

2.4.5 Beslut om uteslutning av enskild medlem fattas av förbundsstyrelsen. Sådant beslut kan  
överklagas till förbundskongressen på sätt och inom tid som föreskrivs i 1.7.4. 
  

2.4.6 Utträdande eller utesluten medlem äger inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter. Detta 
gäller dock inte avliden medlem som erlagt avgift i den sk Guldklubben. I sådant fall 
återbetalas erlagda avgifter för åren efter det löpande året.  

Sammanfattning	  
Det	  Norrorts	  Frimärksförening	  reagerar	  mot	  är	  följande	  förhållanden:	  

1. Avsnitt	  7	  i	  UK	  stadgar	  som	  innebär/möjliggör	  ett	  passivt	  utträde	  
2. Att	  UK	  själv	  kan	  fatta	  beslut	  i	  ett	  uteslutningsärende	  (Avsnitt	  8,	  första	  meningen).	  
3. Att	  uteslutning,	  såväl	  ur	  UK	  som	  ur	  SFF	  kan	  beslutas	  utan	  att	  det	  uttryckligen	  är	  reglerat	  att	  

den	  berörde	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  bemöta	  kravet	  på	  uteslutning	  innan	  ett	  uteslutningsbeslut	  
fattas.	  

	  
Dessa	  brister	  bör	  åtgärdas	  med	  det	  snaraste	  för	  att	  vi	  ska	  slippa	  sådana	  här	  ärenden	  framgent.	  
	  
Det	  är	  bra	  att	  det	  i	  nuläget	  finns	  möjlighet	  att	  begära	  överprövning	  av	  ett	  uteslutningsbeslut	  hos	  SFF	  
förbundskongress	  enligt	  avsnitt	  1.7.4,	  2.4.4	  och	  2.4.5	  i	  SFF	  stadgar.	  	  
	  
Yrkande	  
Norrorts	  Frimärksförening	  yrkar	  att	  SFF	  förbundskongress	  beslutar	  att	  

-‐ Uppdra	  åt	  förbundsstyrelsen	  och	  UK	  styrelse	  att	  snarast	  ändra	  UK	  stadgar	  avsnitt	  7	  och	  8	  i	  
enlighet	  med	  vad	  som	  ovan	  anförts	  i	  sammanfattningen.	  Varje	  utträde	  bör	  vara	  en	  följd	  av	  
ett	  aktivt	  beslut.	  Uteslutning	  av	  medlem	  i	  UK	  ska	  inte	  kunna	  beslutas	  av	  UK	  själv.	  	  

-‐ Besluta	  att	  det	  i	  berörda	  stadgar/reglementen	  uttryckligen	  ska	  skrivas	  in	  att	  berörd	  medlem,	  
i	  ett	  uteslutningsärende,	  ges	  möjlighet	  att	  bemöta	  framförda	  uteslutningsargument	  innan	  
beslut	  om	  uteslutning	  fattas.	  	  

	  
För	  Norrorts	  Frimärksförening	  
	  
Mats	  Söderberg	  
Ordföranden	  
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Motion till förbundskongressen 2014 

Strandellmedaljkommittén föreslår enhälligt följande ändringar i stadgarna för medaljen: 
(STM = förkortning för Strandellmedaljen) 

§ 3 Nuvarande lydelse:” STM bör utdelas vid SFFs kongress och tilldelas vanligtvis endast en 
svensk filatelist per år. Dessutom kan STM tilldelas utländsk filatelist, som fyller de angivna 
kvalifikationena (§5)” 
Förslag till ny lydelse: STM bör företrädesvis utdelas vid SFFs kongress och tilldelas 
svensk eller utländsk filatelist som fyller de angivna kvalifikationerna (§5) 
 
§4 Nuvarande lydelse: ”Förslag om kandidat till STM kan framläggas av Förbundsstyrelsen, 
SFF-förenings styrelse och Strandellmedaljör. Förslaget ska innehålla detaljerade uppgifter 
om den föreslagna kandidatens kvalifikationer för erhållande av STM. Namnförslag och 
motivering ska vara ”Strandell-kommittén”, c/o SFF, tillhanda före februari månads utgång 
det år medaljen ska utdelas.” 
Föreslagen ny lydelse av den sista meningen: Namnförslag och motivering ska vara 
”Strandellmedalj-kommittén”, c/o SFF, tillhanda senast den 15 december året före det 
år medaljen ska utdelas. 
 
§7 Nuvarande lydelse: ” För utdelande av STM utser FS en särskild kommitté, 
Strandellmedalj-kommittén, bestående av tre medlemmar. Kommittén väljs för en tid av tre år 
och väljer inom sig ordförande och sekreterare. Avgår ledamot av kommittén under 
mandatperioden, utser FS ny ledamot för tiden till mandatperiodens slut. Medlem i kommittén 
kan omväljas för ny period.” 
Föreslagen ny lydelse: För utseende av kandidater till STM utser FS en särskild 
kommitté, Strandellmedalj-kommittén, bestående av tre tidigare medaljörer. 
Kommittén väljs för en tid av två år och väljer inom sig ordförande och sekreterare, 
Avgår ledamot av kommittén under mandatperioden, utser FS i samråd med kommittén 
en ny ledamot för tiden till mandatperiodens slut. Medlem i kommittén kan omväljas för 
ny period. 
 
§9 Nuvarande lydelse: ”Kommitténs beslut om utdelande av STM ska vara enhälligt. 
Överläggningar inom kommittén och bedömningar av inkomna förslag är konfidentiella och 
får ej offentliggöras. Kommittén ska därefter överlämna namnförslagen till FS som slutligen 
fastställer mottagare av STM” 
Föreslagen lydelse: Kommitténs förslag till medaljörer ska vara enhälligt. 
Överläggningar inom kommittén och bedömningar av inkomna förslag är konfidentiella 
och får inte offentliggöras. Kommittén ska överlämna namnförslagen till FS, som 
beslutar om mottagare av STM 
 
Gunnar Dahlvig 
Ordf. i Strandellmedalj-kommittén 
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7 Ängelholms Filatelistförening 
 
Motion: Posten skall förbättra sin service till Sveriges frimärkssamlare genom att: 
 

1. Uppmuntra postanstalter postställen att makulera brev och försändelser genom att 
anbringa en snygg rättvänd stämpel. Enligt Postens kundtjänst eftersträvar man att 90 
% skall bli avstämplat. 100 % bör vara målet. 

 
2. Att nyutkomna frimärken skall finnas hos postombuden på utgivningsdagen. Motivet 

för detta anser jag ligger i att Posten utger frimärken med avsikt att dessa skall säljas. 
Om man inte tillhandahåller produkten så förfelas denna avsikt. 

 
 
Bakgrunden till detta för slag ligger i att jag tröttnat på att få tillbaka omakulerade brevporton 
från partners i utlandet. Dessa är frankerade med Europaporto för att få högvalörer stämplade. 
Därmed blir dessa märken helt värdelösa som samlarobjekt, såvida man inte skall bryta mot 
lag och använda dem en gång till. Köper man frimärken på Posten borde man åtminstone få 
dem stämplade snyggt och med rättvänd stämpel. 
 
Bengt Bengtsson 
 
SFF-medlem 20588 

Ängelholms Filatelistförening 
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Bengt Bengtsson 
 
SFF-medlem 20588 
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9 Motion till Sveriges Filatelistförbunds kongress i Jönköping 2014. 
 
Förslag från Sonne Persson 
 
”Först några citat från http://www.posten.se” 
 
 
Svenska frimärken - en kulturspegel  
Svenska frimärken ska visa svensk natur, kultur, sport, näringsliv, aktuella händelser, företeelser och 
personligheter ur historien och nutiden. Motiven ska ha god geografisk spridning över landet, folkkära 
teman och formspråk i tiden. 
 
 
Förslag och önskemål 
 
Eftersom behoven är olika bland företagskunder, privata kunder och samlare gäller det att hålla en bra 
balans i frimärksutgåvorna. Stor hänsyn tas alltid till förslagsställarna, och i Postens Frimärksråd 
bestämmer medlemmarna vilka förslag som till slut hamnar på frimärke. Marknadsavdelningen ser till 
att hitta en mix som håller över tiden.  
 
 
 
Medlemmarna i Postens Frimärksråd är:(med reservation för att representantskapet 
kan ha förändrats). 
 
Lars G Nordström, ordförande i Frimärksrådet, VD och koncernchef för Posten Norden  
Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige  
Britt-Inger Hahne, chef Posten Frimärken  
Kristina Olofsdotter, marknadschef Posten Frimärken  
Jeppe Wikström, fotograf, journalist och bokförläggare  
Lasse Berghagen, sångare och scenartist  
Camilla Lundberg, musikproducent på SVT  
Mark Levengood, programledare, skriftställare och föreläsare 
 
 
Anledningen till motionen:  
 
Sportfrimärkena år överrepresenterade. För lite av kända svenska personer inom kultur 
(litteratur, musik m.m) och svenska personligheter som är värda att uppmärksammas. 
 
I andra styckets inledning nämns samlare. Vem representerar samlarna i Postens Frimärksråd? 
 
 
Mitt förslag: 
 
Att Sveriges Filatelistförbund verkar för att få en representant i Postens 
Frimärksråd. En representant med stor kännedom om frimärksutgivning i såväl 
Sverige som i övriga världen. 
 
Åstorp 15 december 2013 
 
………………………………… 
 
Sonne Persson / ordf. i Ängelholms Filatelistförening med 44-årigt medlemskap 
i Sveriges Filatelistförbund. Medlemsnummer 7844 
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Motioner inlämnade av Kjell Olsson till SFF:s kongress 
i Jönköping den 11- 13 april 2014 
 
Motion 1a.  Förstärkning av styrelsen med marknadsföringskompetens. 
Jag föreslår att:  
Kongressen beslutar att styrelsen skall utse två (2) medlemmar med erfarenhet av marknadsföring att som 
specialister förstärka styrelsen under hela mandatperioden. De skall i samråd med styrelsen ansvara för att 
åtgärder vidtas som eliminerar en minskning av medlemsantalet. 
Motivering: 
Förbundet har under många år misslyckats med att rekrytera tillräckligt antal nya medlemmar för att 
kompensera medlemsflykten. Dessutom har medlemmarnas förtroende för Förbundets ledning kraftigt 
urholkats. Helt uppenbart är en av orsakerna bristande marknadsföring både internt och externt. Denna brist 
har sin grund i okunskap och oförmåga inom Förbundsledningen. Motionens avsikt är att råda bot på detta.   
 
Motion 1b.  Pengar till marknadsföring. 
Jag föreslår att: 
Kongressens beslutar att Förbundets primära målsättning i fortsättningen skall vara att tillräckligt antal nya 
medlemmar rekryteras så att de nya medlemmarnas avgifter till fullo eller mer kompenserar 
inkomstbortfallet från de medlemmar som slutar.  
För att uppnå detta beslutar kongressen därför att pengar för marknadsföring och medlemsvärvning, 
tvingande och i erforderlig utsträckning, skall tilldelas denna verksamhet. Det innebär att: Annan verksamhet 
inom Förbundet som belastar Förbundets ekonomi och som inte i tillräcklig utsträckning ökar 
medlemsantalet, skall ha lägre prioritet vid fördelning av Förbundets pengar än vad marknadsföring och 
medlemsrekrytering har. 
Motivering:  
För att Förbundet skall kunna ta sig ur den kris som Förbundet befinner sig i krävs att Förbundet kan 
”bromsa och gasa” samtidigt. Det betyder att alla pengar och resurser som Förbundsstyrelsen kan uppringa 
genom besparingar obetingat måste användas för marknadsföring och medlemsvärvning så att Förbundet får 
in mer ”friska” pengar. Marknadsföring är ingen billig verksamhet, det hoppas jag att alla har klart för sig. 
Förbundets ekonomi är idag katastrofalt urusel. Det måste vi nu och omgående ändra på om vi vill ha kvar 
vårt förbund. Någon annan väg ur dilemmat än att öka medlemsantalet existerar inte om man inte kan hitta 
sponsorer som långsiktigt stödjer Förbundet.. 
 
Motion 2.  Etik-kommitté   
Jag föreslår att:  
1)  Kongressen ger styrelsen i uppdrag att se till att all ”pajkastning”, personliga angrepp, nedlåtande 
omdömen om personer, utebliven och vilseledande information, översitteri och dylikt omgående upphör.  
2)  Kongressen ger styrelsen i uppdrag att omgående utse en etikkommitté bestående av 4-5 personer. 
Etikkommittén får härmed i uppgift att inom 8 månader ta fram etiska regler som skall täcka hela Förbundets 
verksamhet, internt och externt. Det etiska regelverket skall delges kongressdeltagarna för synpunkter. 
Slutligt förslag till etikregler skickas till alla kongressdeltagare senast 8 månader före nästa kongress. 
Motivering: 
En motivering borde vara överflödig men verkligheten är tyvärr en helt annan. 
Den destruktiva kultur som florerar i överflöd inom Förbundet, påverkar negativt våra medlemmars och även 
andra filatelisters uppfattning om Förbundet och därmed deras vilja att tillhöra SFF. Därigenom har 
Förbundet sannolikt på senare år förlorat mycket stora belopp i minskade medlemsintäkter.    
 
Motion 3.  Ändring av stadgarna angående revisorer.  
Jag föreslår att:  
Kongressen ändrar stadgarna så att Förbundets verksamhetsrevision inkl. den ekonomiska revisionen utförs 
av fyra personer som alla är ordinarie med en sammankallande. Deras uppgift är att dels överta den uppgift 
som den externa revisionen har idag dels genomföra det som namnet anger – verkställa revisioner av 
verksamheten och därtill med jämna mellanrum informera uppdragsgivarna d.v.s. kongressdeltagarna om 
läget i Förbundet. Revisorerna kan i ett inledningsskede på uppdrag bistå styrelsen i tekniska frågor vad 
gäller redovisningssystemet och kontering. Minst en av revisorerna bör av ekonomiska skäl bo i närheten av 
SFF:s kansli.  
Motivering:                                                      
Förbundets verksamhetsrevision har en huvudman – kongressen – som tillsatt  
verksamhetsrevisorerna för att i dess ställe under löpande mandatperiod kontrollera att Förbundets 
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verksamhet i alla avseenden bedrivs på ett tillbörligt sätt.  
Under de år som jag varit revisorssuppleant och kongressombud har jag inte sett en enda kommentar 
från en revision trots att Förbundet hittills stadigt vandrat mot en oundviklig kollaps och konkurs. 
    
Motion 4.  Filatelisten   
Jag föreslår att: 
1) Kongressen ger styrelsen i uppdrag att införa en E-mail baserad informationskanal som komplement till 
Filatelisten för information om Förbundets verksamhet. Den skall komma ut med tätare mellanrum   
2) Kongressen ger Förbundet i uppdrag att genomföra minst 3 läsarundersökningar per år där man tar reda 
på vilken typ av artiklar och vilket innehåll i Filatelisten som läsarna uppskattar mest. Den typ av artiklar i 
Filatelisten som är minst uppskattade skall successivt och med omdöme reduceras alternativt uteslutas.  
3) Kongressen uppmanar styrelsen att med jämna mellanrum genomföra gallupundersökningar för att mäta 
tidningens läsvärde. Det är slumpvis utvalda läsare som skall värdesätta innehållet. Resultatet redovisas i 
Filatelisten. 
 (Läsvärde = medlemmarnas betygsättning av tidningens kvalitet enligt deras uppfattning. Anges på en skala från dålig till mycket 
bra. Vid betygsättningen kan också jämförelser göras mellan andra tidningar och Filatelisten.) 
Motivering: 
1) För att överleva måste Förbundet radikalt förbättra dialogen med medlemmarna. Det räcker inte med en 
A5 sida med 1½ månads mellanrum som dessutom ibland till stora delar är ett kåseri. 
2) Det är inte ett fåtal medlemmar ur den utvalda eliten som kan avgöra om Filatelisten är en bra tidning eller 
inte. Bedömningen är bara relevant om den statistiskt återspeglar alla medlemmars synpunkter. 
 
Motion 5a.  Beslutsrätten över utställningsverksamheten.  
Jag föreslår att:  
Kongressen beslutar att beslutsrätten över utställningsverksamheten i sin helhet omgående flyttas från UK till 
förbundsstyrelserna för SFF resp. SFU. Styrelsen för SFF utser en av sina styrelsemedlemar att ansvara för 
utställningsverksamheten och att samtidigt vara kontaktman utåt från förbundsstyrelsen. Härmed har UK 
som en inre del av Förbundets organisation utgått och en ny intern utställningsverksamhet som en del av 
styrelsen bildats. 
Motivering:  
Under alla år som jag varit kongressombud har kongressen valt en Förbundsstyrelse som har fått hela 
ansvaret för all verksamhet inom SFF och som dessutom har tilldelats all besluträtt och alla befogenheter 
inom SFF under mandatperioden. Några undantag från detta har inte funnits vare sig i kongressens beslut 
eller i SFF:s stadgar. Det finns de inom Förbundet som inte vill acceptera detta varför detta måste tydliggöras 
av kongressen. ”Någon ordning måste det vara också inom Förbundet.”  Det är inte motiverat med två 
styrelser i SFF. 
Hur utställarna vill organisera sig är upp till dem. De skall då inte tilldelas andra förmåner än vad som gäller 
för vilken  klubb eller förening som helst inom SFF och de skall följa de regler som SFF ställer upp även vad 
avser utställningsverksamheten. Det måste finnas rättvisa också inom SFF. 
 
Motion 5b.  Utställningsverksamhetens kostnader. 
Jag föreslår att:  
Kongressen beslutar att utställarna, utöver den ordinarie medlemsavgiften, skall betala en avgift till 
Förbundet för att täcka de kostnader (inkl. indirekta kostnader) som Förbundet har för att kunna driva 
utställningsverksamheten. Vilka utställare som skall betala avgiften samt avgiftens storlek och fördelning 
beslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med utställarna.  
Kongressen fastställer också att Förbundsstyrelsen kan begära ersättning för kostnader som Förbundet har för 
utställningsverksamheten redan under 2014 genom att ta ut en extra utställaravgift. 
Motivering: 
Förbundet är konkursmässigt och alla medel som finns tillgängliga måste tvingande satsas på sådan 
verksamhet som leder till ökat medlemsantal. UK:s verksamhet är definitivt ingen sådan verksamhet. UK har 
under ett antal år av Förbundet sammanräknat fått 4-5 miljoner kronor som direkt eller indirekt i huvudsak 
bara kommit de medlemmar till godo som är utställare. De medlemmar som inte ägnar sig åt utställningar 
utgör 80 – 90 % av Förbundets medlemmar. De betalar var och en via medlemsavgiften 100 kr per år till 
utställarnas verksamhet. Utställningsverksamheten skall självfallet fortsätta men med andra förutsättningar 
och under rättvisare former. 
  
Motionerna är författade och inskickade till SFF:s styrelse den 5 december 2013 via Kansliet av: 
Kjell Olsson.    Medlemsnummer: 27508.   Östhammars  Filatelistklubb                                                
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INSÄNDARE	  TILL	  FILATELISTEN	  –	  SFT	  

RÅDER	  DET	  NÅGON	  DEMOKRATI	  INOM	  SVERIGES	  FILATELISTFÖRBUND?	  

Denna	   fråga	  ställer	  man	  sig	  med	  anledning	  av	  att	  Förbundsstyrelsen	  tidigare	   i	  år	  uteslöt	  
en	  av	  våra	  medlemmar	   (tillika	  en	  av	  våra	  mest	   framgångsrika	   internationella	   filatelister	  
och	   utställare)	   ur	   Utställningskollegiet,	   utan	   att	   medlemmen	   ifråga	   blivit	   informerad	   i	  
förväg,	  eller	  haft	  någon	  möjlighet	  att	  få	  försvara	  sig	  mot	  de	  anklagelser	  som	  riktades	  mot	  
honom.	  Ett	  beslut	  som	  strider	  mot	  alla	  demokratiska	  principer	  i	  ett	  rättssamhälle,	  som	  vi	  
anser	  att	  vi	  lever	  i!	  

Eftersom	  den	  dåvarande	  Förbundsordföranden	  i	  efterhand	  skriftligen	  till	  mig	  meddelade	  
att	   han	   ansåg	   att	   beslutet	   tagits	   på	   ett	   felaktigt	   sätt,	   och	   att	   medlemmen	   borde	   ha	   fått	  
möjlighet	  att	  yttra	  sig	  i	  ärendet	  innan	  beslutet	  fattades,	  drog	  jag	  igång	  ett	  upprop	  med	  ett	  
krav	  på	  att	  Förbundsstyrelsen	  skulle	  ompröva	  beslutet,	  och	  att	  medlemmen	  skulle	  höras	  i	  
frågan.	   Uppropet	   skickades	   ut	   till	   ca	   50	   medlemmar	   i	   SFF,	   och	   av	   dessa	   ställde	   sig	   34	  
bakom	   kravet.	   Bland	   dessa	   34	   medlemmar	   finns	   ett	   mycket	   stort	   antal	   prominenta	  
svenska	   filatelister,	   inklusive	   tidigare	  eller	  nuvarande	  medlemmar	  av	  Förbundsstyrelsen	  
och	  Utställningskollegiet.	  Jag	  vill	  påpeka	  att	  ingen	  av	  dem	  som	  ställde	  sig	  bakom	  uppropet	  
har	   några	   synpunkter	   i	   själva	   sakfrågan,	   utan	   enbart	   kräver	   att	   Förbundsstyrelsen	  
hanterar	   ärendet	   på	   ett	   korrekt	   och	   demokratiskt	   sätt.	   Resultatet	   av	   detta	   upprop	  
skickades	  till	  Förbundsstyrelsen	  i	  början	  av	  juli.	  

Trots	   detta	   meddelade	   Förbundsstyrelsen	   så	   gott	   som	   omgående	   att	   man	   inte	   har	   för	  
avsikt	  att	  ompröva	  beslutet	  ”eftersom	  inget	  nytt	  framkommit”.	  Hur	  man	  på	  fullt	  allvar	  kan	  
anse	  att	  följande	  punkter	  inte	  medför	  något	  nytt	  i	  ärendet	  är	  anmärkningsvärt:	  

1.	   Den	   anklagade	   bestrider	   samtliga	   punkter	   som	   anförts	   mot	   honom	   och	   han	   har	   inte	  
hörts	  av	  styrelsen,	  utan	  styrelsen	  har	  baserat	  sitt	  beslut	  enbart	  på	  det	  Utställningskollegiet	  
framfört.	   Han	   har	   dessutom	   inte	   fått	   ta	   del	   av	   de	   detaljerade	   underlagen	   bakom	  
anklagelserna,	  utan	  har	  enbart	  fått	  en	  sammanfattning	  av	  anklagelserna.	  

2.	  Beslutet	  är	  därmed	  fattat	  på	  ett	  odemokratiskt	  sätt	  som	  strider	  mot	  svensk	  rättspraxis.	  

3.	  Ett	  stort	  antal	  prominenta	  medlemmar	  i	  SFF	  begär	  att	  beslutet	  ska	  omprövas	  och	  fattas	  
på	  "rätt"	  sätt.	  

4.	  Både	  dåvarande	  Förbundsordföranden	  och	  en	  annan	  styrelsemedlem	  anser	  att	  beslutet	  
fattades	   på	   fel	   sätt,	   utan	   att	   den	   anklagade	   fick	   uttala	   sig	   på	   något	   sätt,	   eller	   ens	   var	  
informerad.	  

Förbundsstyrelsen	  uppvisar	  därmed	  inte	  bara	  ett	  ointresse	  för	  att	  utföra	  styrelseärenden	  
på	   rätt	   sätt,	   utan	   också	   ett	   förakt	   för	   en	   uppfattning	   som	   delas	   av	   ett	   stort	   antal	  
prominenta	  medlemmar	  inom	  SFF.	  Detta	  kan	  bara	  leda	  till	  en	  tolkning	  av	  att	  det	  ligger	  en	  
hund	  begraven	  och	  att	  man	  försöker	  sopa	  spåren	  under	  mattan!	  

En	   av	   de	   demokratiska	   grundpelarna	   i	   vårt	   samhälle	   är	   att	   man	   alltid	   ska	   få	   bemöta	  
påståenden	   och	   anklagelser	   som	   riktas	   emot	   en,	   annars	   är	   vi	   inte	   mycket	   bättre	   än	  
Nordkorea!	  

Är	  det	  verkligen	  för	  mycket	  begärt	  att	  medlemmen	  ska	  få	  försvara	  sig	  mot	  de	  anklagelser	  
som	  riktats	  mot	  honom?	  Eller	  vill	  Förbundsstyrelsen	  på	  fullt	  allvar	   framstå	  som	  totalitär	  
och	  enväldig,	  som	  inte	  bryr	  sig	  om	  vad	  medlemmarna	  och	  gräsrötterna	  anser?	  Om	  detta	  är	  
fallet	  så	  är	  vi	  mycket	  illa	  ute!	  

Stefan	  Heijtz,	  Stockholm,	  medlem	  nr.22828,	  SFF-‐medlem	  i	  mer	  än	  25år.	  
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18 Stenungsunds 
Frimärks- och Vykortsklubb 
 
 
Motion att behandlas vid Förbundskongressen 11 – 13 april 2014 
 
Utökning och tillägg i utställningsreglementet. Tillägget är en lokal klass där SFF-SFU föreningar gör 
enklare utställningar. 
 
Dessa skall registreras hos Förbundet, men det skall inte vara någon kommissarie. Föreningen utser en 
ansvarig som rapporterar till Förbundet. Utställningarna skall tas upp i kalendern över utställningar i SFF-
Filatelisten och SFU-Ung tidningen. 
 
Dessa utställningar skall i första hand vara öppna för nybörjare och även för mer erfarna utställare, om 
man vill vara med. Man skall kunna blanda ungdomar och vuxna. Det skall vara kostnadsfritt att ställa ut.  
 
Förbundet och Posten skall på bästa sätt vara med och sponsra dessa utställningar och det med att stå för 
frakten av ramlådorna.  
 
Man skall inte strikt hålla på antalet blad för varje utställare. Gärna med 1-ramsobjekt eller ½-ramsobjekt. 
inom alla klasser.  
 
Man skall låta publiken som kommer och tittar rösta fram några som man tycker är bäst. Kanske Posten 
eller andra företag kan skänka lämpliga priser. Dessa skall delas ut på sista utställningsdagen. 
 
Man måste få fram mer utställare och då måste denna ”lokala klass” vara ett bra första steg för att sedan 
gå vidare mot de nationella utställningarna. 
 
Det är vår förhoppning att denna motion tillstyrks så att vi kan få fler personer att vara med på de ”Större” 
utställningarna. 
 
 
Stenungsunds F o V-K 
 
 
 
 
Göthe Johansson 
/ordf/ 
 
 

Stenungsunds 
Frimärks- och Vykortsklubb 
 
 
Motion att behandlas vid Förbundskongressen 11 – 13 april 2014 
 
I förbundets stadgar står det att vi skall motverka förfalskningar mm. Till detta behövs 
duktiga intygsskrivare och andra duktiga personer som var för sig är duktiga inom sitt 
område. 
Tyvärr blir den intygsskrivande skaran bara mindre. Förbundet måste jobba för att det 
tillkommer fler intygsskrivare, både för svenska märken och även för övriga Norden. 
 
Förbundet måste tillsammans med de övriga nordiska länderna jobba fram en matrikel där 
varje land ”nominerar” sina intygsskrivare och övriga kunniga inom var sitt område. Till 
denna matrikel kan ju också läggas till intygsskrivare från till exempel Tyskland och England 
då det är många svenskar som samlar just dessa länder. 
 
Förfalskarna blir bara bättre och bättre och därför behövs det många duktiga och kunniga 
personer som kan ”äkta” frimärken. 
 
Det är vår förhoppning att motionen tillstyrks så att vi kan vara säkra på att det vi köper och 
äger är ”äkta vara”. 
 
 
Stenungsunds F o V-K 
 
 
 
 
Göthe Johansson 
/ordf/ 

Stenungsunds 
Frimärks- och Vykortsklubb 
 
 
Motion att behandlas vid Förbundskongressen 11 – 13 april 2014 
 
Utökning och tillägg i utställningsreglementet. Tillägget är en lokal klass där SFF-SFU föreningar gör 
enklare utställningar. 
 
Dessa skall registreras hos Förbundet, men det skall inte vara någon kommissarie. Föreningen utser en 
ansvarig som rapporterar till Förbundet. Utställningarna skall tas upp i kalendern över utställningar i SFF-
Filatelisten och SFU-Ung tidningen. 
 
Dessa utställningar skall i första hand vara öppna för nybörjare och även för mer erfarna utställare, om 
man vill vara med. Man skall kunna blanda ungdomar och vuxna. Det skall vara kostnadsfritt att ställa ut.  
 
Förbundet och Posten skall på bästa sätt vara med och sponsra dessa utställningar och det med att stå för 
frakten av ramlådorna.  
 
Man skall inte strikt hålla på antalet blad för varje utställare. Gärna med 1-ramsobjekt eller ½-ramsobjekt. 
inom alla klasser.  
 
Man skall låta publiken som kommer och tittar rösta fram några som man tycker är bäst. Kanske Posten 
eller andra företag kan skänka lämpliga priser. Dessa skall delas ut på sista utställningsdagen. 
 
Man måste få fram mer utställare och då måste denna ”lokala klass” vara ett bra första steg för att sedan 
gå vidare mot de nationella utställningarna. 
 
Det är vår förhoppning att denna motion tillstyrks så att vi kan få fler personer att vara med på de ”Större” 
utställningarna. 
 
 
Stenungsunds F o V-K 
 
 
 
 
Göthe Johansson 
/ordf/ 
 
 

Stenungsunds 
Frimärks- och Vykortsklubb 
 
 
Motion att behandlas vid Förbundskongressen 11 – 13 april 2014 
 
I förbundets stadgar står det att vi skall motverka förfalskningar mm. Till detta behövs 
duktiga intygsskrivare och andra duktiga personer som var för sig är duktiga inom sitt 
område. 
Tyvärr blir den intygsskrivande skaran bara mindre. Förbundet måste jobba för att det 
tillkommer fler intygsskrivare, både för svenska märken och även för övriga Norden. 
 
Förbundet måste tillsammans med de övriga nordiska länderna jobba fram en matrikel där 
varje land ”nominerar” sina intygsskrivare och övriga kunniga inom var sitt område. Till 
denna matrikel kan ju också läggas till intygsskrivare från till exempel Tyskland och England 
då det är många svenskar som samlar just dessa länder. 
 
Förfalskarna blir bara bättre och bättre och därför behövs det många duktiga och kunniga 
personer som kan ”äkta” frimärken. 
 
Det är vår förhoppning att motionen tillstyrks så att vi kan vara säkra på att det vi köper och 
äger är ”äkta vara”. 
 
 
Stenungsunds F o V-K 
 
 
 
 
Göthe Johansson 
/ordf/ 
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Motion nr 1

Ang. upphävande av beslut om uteslutning av Björn Sohrne från 
UK.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionärerna begär i motionen att kongressen beslutar om uteslutning av Björn 
Sohrne från UK.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 15 februari 2014 hade Björn Sohrne samt 
motionärerna och oberoende observatörer inbjudits för diskussion om entledigandet 
från Utställningskollegiet. Vid styrelsens diskussion efter denna hearing beslöt 
förbundsstyrelsen att ompröva det tidigare beslutet. Flera beslut fattades och ett av 
dom var att utifrån dagens överläggningar och inte utifrån tidigare beslutsunderlag 
inte uppta Björn Sohrne i Utställningskollegiet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen avslås och 
-att den med FS yttrande anses besvarad.

Motion nr 2

Ang. motiven för uteslutning av Björn Sohrne från UK.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionärerna föreslår att kongressen beslutar att de motiv som föregående förbunds-
styrelse åberopat som grund för hans uteslutning omgående delges Björn Sohrne.

Vid det sammanträde som omnämns i FS yttrande över motion 1, framgick det att 
beslutsprocessen som låg till grund för det tidigare beslutet inte var bra, Det skrift-
liga underlag som nuvarande och tidigare förbundsstyrelse och alla inblandade tagit 
del av, är det enda skriftliga underlag som tillhandahållits av UK. Eftersom innehållet 
i beslutsunderlaget inte kunnat dokumenteras har beslutet omprövats. Ett nytt beslut 
som ej grundar sig på detta underlag har fattats.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att avslå motionen och
-att den med FS yttrande anses besvarad.

Motion nr 3

Ang. uteslutning av medlemmar i SFF, utskotten och dess olika 
kommittéer.

Förbundsstyrelsens yttrande:

I yrkande 1 yrkas att kongressen antar ett reglemente eller tilläggsparagraf 
avseende hantering av uteslutande av medlemmar i SFF, utskotten och dess 
olika kommittéer.
I yrkande 2 yrkas att kongressen ska anmoda styrelsen att den vid begä-
ran av tidigare utesluten medlem ur SFF, utskotten eller någon av dess olika 

Förbundsstyrelsens svar på motionerna
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Motion nr 4

Ang. ändringar i UK:s stadgar betr. uteslutning av medlem.

Förbundsstyrelsens yttrande:

I första delen av motionen begär motionären att avsnitt 7 i UK:s stadgar skall ändras: 
”Medlem i kollegiet som inte deltagit i två på varandra följande ordinarie möten anses 
har utträtt ur UK”.

Vid UK:s ordinarie möten, vilka äger rum vartannat år, sker bl.a. utbyte av erfarenhe-
ter från juryuppdrag inom Sverige och utomlands betr. t.ex. reglementstolkningar och 
nya reglementen. Om någon uteblivit från två på varandra följande möten, dvs. inte 
deltagit på fyra år, har vederbörande inte hållit sin kompetens uppdaterad och kan 
knappast anses uppfylla kraven för en aktiv juryman.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att avslå denna del av motionen.

I andra delen av motionen begär motionären ändring av avsnitt 8 första meningen i 
UK:s stadgar: ”Uteslutning av medlem ur UK endast kan beslutas av SFF:s förbunds-
styrelse eller av ordinarie möte med UK”.

Förbundsstyrelsen hänvisar till yttrandet över motion 3.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att denna del av motionen därmed anses besvarad.

I tredje delen av motionen yrkas att det i berörda stadgar uttryckligen skall skrivas in 
att berörd medlem i ett uteslutningsärende ges möjlighet att bemöta framförda ute-
slutningsargument innan beslut om uteslutning fattas.

Förbundsstyrelsen hänvisar dels till yttrandena över tidigare motioner och 
dels till stadgarna där det framgår att förbundsstyrelsens beslut om uteslut-
ning kan överklagas till kongressen. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att denna del av motionen därmed anses besvarad.

kommittéer ska ogiltigförklara tidigare uteslutningsbeslut.

Vid förbundsstyrelsemötet som omnämnts i FS yttrande över motionerna 1 och 2, an-
togs nya regler för entledigande av ledamöter i SFF:s olika kommittéer. I fortsättning-
en skall ordföranden i kommitté föra ett samtal med den person som ska entledigas 
samt skriva minnesanteckningar som både personen ifråga och ordföranden skall vara 
överens om och som signeras. I nästa steg tar förbundsstyrelsen kontakt med perso-
nen ifråga för att bekräfta förslaget om entledigande. Förbundsstyrelsens bedömning 
är att de nya rutinerna skall vara tillfyllest. Beträffande uteslutning från förbundet 
hänvisas till diskussionen om det nya stadgeförslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen avslås och
-att den med FS yttrande anses besvarad.
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Motion nr 5

Ang. ändringar i stadgarna för medaljen.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår en del ändringar i stadgarna vars syfte är att förtydliga.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att tillstyrka motionen.

Motion nr 6

Ang. underlättande av insändande av motioner.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att det ska vara möjligt att skicka in motioner också via 
e-post.

Styrelsen konstaterar att detta är möjligt och sker också idag och att 
stadgarna är anpassade för detta.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen därmed anses besvarad.

Motion nr 7

Motion angående anordnande av POSTEX-utställningar

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att SFF verkar för att POSTEX-utställningar utan publik 
arrangeras, eftersom få klubbar arrangerar regionala utställningar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att tillstyrka motionen samt
-att ge den nya styrelsen i uppdrag att tillsammans med Utställningskolle-
giet lösa frågan.
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Motion nr 8

Ang. Postens service till Sveriges frimärkssamlare.

Förbundsstyrelsens yttrande:

De frågor motionären tar upp, har vid möte med Posten Frimärken 
diskuterats så sent som i februari 2013.

Citat ur minnesanteckningarna: ”Från SFF uttrycktes medlemmarnas 
besvikelse över att det inte går att få sina försändelser handstämplade 
vid företagscenter och hos ombuden. Poste uttryckte sin förvåning över 
detta och meddelade att det absolut inte föreligger hinder för att få sina 
försändelser handstämplade – att t.o.m själv få stämpla sina försändelser. 
Däremot uttryckte sig Posten negativt till att man skulle kunna få tomma 
frankerade kuvert eller kuvert som ej samtidigt lämnas in för befordran 
stämplade, vilket skulle kunna ge möjlighet till senare avsändning än 
på försändelsen angiven stämplingsdag. Information om detta till SFF:s 
medlemmar bör gå ut via t.ex. Filatelisten och även på annat sätt. Vi ska 
finna överenskommelse om detta som kan skickas ut till alla berörda, inte 
minst Postens ombud och företagscenter”.

Även frågan om tillhandahållandet av nya utgåvor behandlades. Denna 
fråga hänsköts till den gemensamma arbetsgruppen FFFF-gruppen. Frågan 
har emellertid endast berörts vid spontana möten med representanter för 
parterna.

Förbundsstyrelsen föreslår:
-att kongressen uppdrar åt den nya styrelsen och den med Posten, med 
flera aktörer gemensamma arbetsgruppen FFFF-gruppen att snarast vidta 
de överenskomna åtgärderna, samt
-att frågan om tillhandahållandet av nyutgåvor också får en snar formell 
behandling i gruppen, samt
-att motionen därmed anses besvarad.

Motion nr 9

Ang. Postens service till Sveriges frimärkssamlare.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Det förslag motionären framlägger förekom också vid förra kongressen. 
SFF:s styrelse har därefter tillskrivit Posten Frimärken med en begäran att 
få ingå i Frimärksrådet. Begäran har avslagits.

Vid möte med Posten Frimärken med flera aktörer den 15 februari 2013 
togs frågan upp.

Citat ur minnesanteckningarna:

”Vi konstaterade att vi fått avslag på vår begäran att ingå i Frimärksrådet. 
Vi kunde gemensamt konstatera att Frimärksrådet inte var rätt forum för 
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vår möjlighet till påverkan. Vi enades i stället om att det borde finnas 
ett organ med kontinuitet. FD-kommittén konstaterades vara ett sådant 
forum och föreslog att ändra namnet på denna till FrimärksForum för 
Framtida Filateli”.

FFFF-gruppen har under det år som gått i allt väsentligt arbetat med 
frågor rörande Frimärkets Dag. Här har bland annat genomdrivits rätt 
till ekonomisk ersättning till arrangerande klubbar för försäljningen av 
Postens frimärksprodukter. På grund av tidsskäl har motionärens fråga inte 
hunnit behandlas i gruppen.

Förbundsstyrelsen föreslår:

-att motionen hänskjuts för behandling i FFFF-gruppen samt
-att motionen därmed anses besvarad.

Motion nr 10

Motion nr 11

Ang. pengar till marknadsföring

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären poängterar behovet av pengar för marknadsföring och med-
lemsvärvning. Han föreslår att kongressen beslutar om att pengar för 
marknadsföring och medlemsvärvning skall vara tvingande och i erforder-
lig utsträckning tilldelas denna verksamhet.

En sådan regel skulle medföra svårigheter att få budgeten i balans, pro-
blem att konsolidera förbundet och så småningom utarma all annan verk-
samhet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen avslås och
-att medel till marknadsföring och rekrytering ges hög prioritet.

Ang. förstärkning av styrelsen med marknadsförings-
kompetens.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår kongressen beslutar att styrelsen skall utse två med-
lemmar med erfarenhet av marknadsföring att som specialister förstärka 
styrelsen under hela mandatperioden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att tillstyrka motionen och 
-att den nya styrelsen ges i uppdrag att söka medlemmar som är beredda 
att ställa sin marknadsföringskompetens till förbundets förfogande, för den 
händelse valberedningen inte redan lyckats rekrytera någon styrelsemed-
lem med denna kompetens.
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Motion nr 12

Ang. Etik-kommitté.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Etiska regler finns formulerade i ett flertal organisationer och företag. Att 
formulera etiska regler i en hobbyverksamhet som vår, borde vara alldeles 
onödigt. Vi borde alla veta hur man uppför sig mot varandra. Enligt motio-
nären tycks dock så inte vara fallet. Ett tillsättande av en etikkommitté ger 
ett synnerligt dåligt omdöme om vårt förbund, såväl nationellt som inter-
nationellt.

Förbundsstyrelsen föreslår:

-att motionen avslås.

Motion nr 13

Ang. ändringar i stadgarna avseende revisorer.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att antalet revisorer skall vara 4 ordinarie revisorer 
och att dessa regelbundet skall informera kongressombuden om läget i 
förbundet.

Revisorernas uppgift är att inte enbart granska räkenskaperna utan även 
styrelsens förvaltning, vilket också sker. Revisorerna skall också bistå sty-
relsen med tekniska frågor angående redovisningssystem. Revisorerna 
skall rapportera till kongressen. Löpande information sker till styrelsen i 
sin helhet eller till ordföranden.

I stadgeförslaget förslås kongressen besluta fatta beslut om ändring av 
antalet revisorer till två ordinarie revisorer och en suppleant, innebärande 
att kongressen då inte har tvång att välja kvalificerad revisor, dvs. auktori-
serad eller godkänd revisor.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen avslås.

Motion nr 14

Ang. Läsarundersökningar och läsvärdet av Filatelisten

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionärens förslag innebär i allt väsentligt mycket mer administrativt 
arbete. Styrelsen konstaterar också att redaktören har fortlöpande kontakt 
med läsekretsen.

Förbundsstyrelsen föreslår:

-att motionen anses besvarad.
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Motion nr 15

Ang. beslutsrätten över utställningsverksamheten.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att beslutsrätten skall ligga hos FS.

Beslutsrätten ligger redan hos FS. Det är VERKSTÄLLANDET som är delege-
rat till UK därför att det är där kompetensen finns.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen därmed anses besvarad.

Motion nr 16

Ang. Utställningsverksamhetens kostnader.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionärens förslag innebär att utställarna utöver utställar- och ramavgif-
ter skall betala en extra avgift till förbundet för att täcka de kostnader som 
utställningsverksamheten medför och motiverar detta bland annat med att 
förbundet skulle vara konkursmässigt.

Förbundsstyrelsen har under de två gångna kongressperioderna mycket 
målmedvetet arbetat med kostnadsbesparingar och försökt finna ökade in-
täkter i verksamheten. Således kan styrelsen visa på positiva resultat för 
alla de fyra åren som de två nu gångna perioderna omfattar. Underskottet 
har minskat och med fortsatt enträget arbete bör förbundet snart kunna 
börja ett mera systematiskt konsolideringsarbete.

Förbundsstyrelsen ser därmed ingen anledning att lägga ytterligare kostna-
der till de redan för utställare höga kostnaderna.

Förbundsstyrelsen föreslår:

-att motionen därmed anses besvarad.

Motion nr 17

Ang. Censur av insändare till Filatelisten.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Det exempel som motionären anför har inte blivit censurerat av vare sig 
Förbundsstyrelsen eller någon av dess representanter.
Vi har en redaktör, som tillika är ansvarig utgivare. Han har stor integritet 
och har god journalistisk utbildning. Han tar självständigt beslut om pu-
blicering i enlighet med tryckfrihetsförordningen och de pressetiska regler 
som stipuleras i ”Spelregler för press. Radio och TV”.

Förbundsstyrelsen föreslår:

-att motionen därmed anses besvarad.
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Motion nr 18

Motion nr 19

Motion nr 20

Ang. uteslutningar från UK

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår uteslutning av tre personer från UK.

Av motionen framgår att det till stor del handlar om personliga motsätt-
ningar. Det finns inga belägg för att personerna ifråga sätter SFF i vanryk-
te. Svensk filateli har mycket högt anseende, inte minst utomlands.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen avstyrkes.

Ang. tillägg i utställningsreglementet för s.k. enklare ut-
ställningar.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår utökning och tillägg i utställningsreglementet med en 
s.k. lokal klass där SFF-SFU gör enklare utställningar.

Förbundsstyrelsen vill påminna om att det är föreningarna som är utställ-
ningsarrangörer. Det möter redan idag inget hinder för föreningar att ar-
rangera vilka utställningar de vill och fastställa reglementena för dessa, 
även ha en s.k. lokal klass i samband med en regional eller nationell ut-
ställning. Man ansöker om utställningsbidrag hos förbundet och förhandlar 
själv med eventuella sponsorer. Endast regionala och nationella utställ-
ningar omfattas av UK:s reglementen; detta för att bedömningsgrunderna 
skall stå i överensstämmelse med internationella reglementen och normer.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att motionen därmed anses besvarad.

Ang. nominering av intygsskrivare och samarbete med 
övriga länder för att motverka förfalskningar m.m.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att förbundet verkar för flera nominerade intygsskri-
vare, både för svenska frimärken och övriga Norden. Motionären föreslår 
också ett utökat samarbete i denna fråga både mellan de nordiska länder-
na och med andra av våra grannländer.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

-att tillstyrka motionen och
-att förslå att den nya styrelsen ges i uppdrag att föra upp frågan på 
agendan för det Nordiska samarbetet.
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 2014-2015

Ekonomi 
Förbundsstyrelsen ska fortsätta verka för att förbundets ekonomi förbättras. För att det ska lyckas måste 
medlemsvärvningen intensifieras. En ekonomigrupp ska tillsättas för kontinuerlig uppföljning och analys 
av ekonomiläget. Förbundet skall införa en verksamhetsbaserad redovisning av ekonomin så att alla 
kongressdeltagare kan förstå hur förbundets medel används. 

Medlemsvärvning och marknadsföring
En marknadsföringskommitté ska tillsättas med föreningsmedlemmar med praktisk erfarenhet av 
marknadsföring alternativt utbildning i marknadsföring. Deras uppgift är att förbättra förbundets varumärke 
och skapa en positiv attityd till SFF som organisation ute bland alla Sveriges filatelister, bland våra 
medlemmar och bland andra organisationer och företag. Kommittén kan komma att föreslå ytterligare 
verktyg för medlemsrekrytering. 

Medlemsfrågor
En av de viktigaste uppgifterna under perioden 2014-2015 är att vända trenden och få antalet 
medlemmar att öka. Styrelsens ansträngningar för att lyckas med della skall riktas direkt mot de 
enskilda medlemmarna och föreningarna. 

För de enskilda medlemmarna skall styrelsen 
1.  Skapa ett betydande värde i att vara medlem i Förbundet.
2.  Bättre utnyttja webbsidan för att attrahera yngre samlare och nå en bredare krets.
3.  Nyhetsbrev kommer att skickas ut via e-post minst fyra gånger per år till medlemmar 
 som angivit e-postadress.
4. Arbeta för att få fler förmåner. 
 
Förbundet ska svara för filatelins ansikte utåt nationellt, medan lokalföreningarna är dess ansikte utåt 
lokalt och regionalt. Därför måste samarbetet mellan föreningarna och förbundet fördjupas.  
Förbundet måste: 
1. Erbjuda god service till lokala arrangemang, Frimärkets Dag, utbildning och 
 administration. 
2. Stödja och uppmuntra föreningarna att inbjuda till regionala träffar, där representanter  
          från styrelsen deltar och presenterar förbundet. 
3. Stödja och uppmuntra föreningarna att arrangera regionala och nationella utställningar,  
         där filatelin syns och når ut.  
4. För att intensifiera kontakten med medlemsföreningarna skall ett nyhetsbrev ska 
 regelbundet ges ut. 
 
En del av detta arbete kan göras tillsammans med SFU, Sveriges Frimärkshandlareförbund och 
Posten. 

Kansliverksamheten
Ett effektivt kansli är av yttersta vikt för att bibehålla god service till enskilda medlemmar och 
föreningar.
1. Förbundets tidigare medlemsregister har ersatts. Nuvarande register måste dock förbättras. 
2. Förbundets och SFU:s kansliverksamhet måste samordnas på ett effektivt sätt

Tidskriften
Förbundets medlemstidskrift är ett viktigt ansikte utåt och viktig för medlemsrekrytering. 
Tidskriftens ansvarige utgivare följer de riktlinjer som Pressens samarbetsnämnd har givit ut, 
”Spelregler för press, radio och TV”.  
Styrelsen skall:
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1. Se till att Filatelisten fortsätter att vara Sveriges bästa filatelistiska tidskrift 
2. Göra det attraktivt att annonsera i Filatelisten genom att tidskriften har en bred, 
 intresserad läsekrets  

Webbsidan
Förbundets webbsida är också ett viktigt ansikte utåt och viktig för medlemsrekrytering. Styrelsen 
ska arbeta vidare med:
1. Att hemsidan även i fortsättningen ska uppdateras kontinuerligt.
2. Att löpande presentera material och information som lockar även icke-medlemmar att 
 besöka den t. ex. ett antal tidigare nummer av Filatelisten.
3. Att uppdatera förteckningen över föreläsare och ämnen för att underlätta för 
 föreningarna att hitta intressanta aktiviteter.
4. Att lägga in de digitaliserade dia-serierna och annat utbildningsmaterial på Förbundets 
 ”Medlemssida”.
5. Att skanna in slutsålda böcker på ”Medlemssidan”.  
6 Att utveckla Samlamera och förstärka dess roll som medlemsförmån

Utbildning
Möjlighet till olika typer av utbildning för medlemmarna är viktig för att hålla kunskapen om filateli 
levande.  
Styrelsen skall:
1.  Se över och förnya nuvarande utbildningsmaterial och utbildningsplaner.
2. Digitalisera kursplaner, lärarhandledningar och annat material för Filatelistisk 
 grundskola, Filatelistisk högskola, Kurs i montering och Kurs för föreningsledare.
3. Ta fram digitaliserat utbildningsmaterial för filatelister och vykortssamlare.
4. Arbeta aktivt för att uppmuntra föreningar att genomföra utbildningar.
5. Ett nytt föreningshäfte bör utarbetas som hjälp förbättrad föreningsverksamhet. 

Litteratur och dokumentation
En arbetsgrupp för filatelistisk litteratur bildades 2011.  
Deras uppgift är:
1. Att initiera tillkomst av nya skrifter, främst handböcker men även litteratur av mera 
 allmänintresse inom filatelin
2. Entusiasmera kunniga filatelister till att producera och publicera artiklar och skrifter 
 inom både avancerad filateli och populärfilateli samt uppdatera äldre litteratur. 
3. Ge råd och information om tidigare utgiven litteratur inom olika områden.

Utställningar
Utställningskollegiet ansvarar för utställningsverksamheten. Under verksamhetsperioden ska 
Utställningskollegiet:
1. Hålla samtliga utställningsreglementen tillgängliga på Sveriges Filateli-Förbunds 
 hemsida samt aktivt bidra till deras utveckling på alla nivåer. 
2. Stödja genomförandet av planerade utställningar i Sverige, uppmuntra arrangerande av 
 ytterligare regionala och nationella utställningar, utveckla det internationella samarbetet 
 avseende utställnings- och bedömningsverksamhet samt stödja arbetet kring nya ramar. 
3. Utse kommissarier till utställningar i utlandet, till vilka Sverige inbjuds.
4. Utse jurymän till utställningar i Sverige. 
5. Vidmakthålla och utveckla kompetensen inom svensk utställningsfilateli och uppmuntra till och stödja 

genomförandet av utställarkurser på olika nivåer.
6. Hålla ett uppdaterat utställarregister och använda det för utställningsverksamhetens övergripande 

syften.
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Förslag till avgifter för 2015 och 2016
Förbundsstyrelsen förelår helt oförändrade avgifter de två kommande åren förutom viss justering för medlem-
mar i Nya Guldklubben
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Kostnadsställeredovisning samt 
Budget 2014 - 2015

Utfall 2013 2014 2015
Allmänna intäkter
Medlemsavgifter 1417000 1417000 1250000 1250000 1100000 1100000

Kansli
Personalkostnader -608000 -420000 -315000
Vidaredeb. arbete 48000 55000 55000
Lokalkostnader inkl el m.m. -36000 -40000 -40000
Förbrukn.material -19000 -15000 -15000
Porto + telefon, försäkr -23500 -25000 -25000
Bankkostnader -12500 -12500 -12500
Avskrivningar -7500 -658500 -6000 -463500 -6000 -358500
Nedskrivning ramar -10000 -10000

Ledning m.m.
Reskostn., möteslokaler m.m. -111000 -120000 -120000
Revision -23000 -5000 -5000
Ränteintäkter 4500 -129500 5000 -120000 5000 -120000

Lotterier, donationer 20700 20700 10000 10000 10000 10000
Kongress -77000 -77000 -25000 -25000 -25000 -25000

Service
Utställningsbidrag t föreningar 0 -20000 -20000
Hyra ramlager -16000 -16000 -16000
Utmärkelser, medaljer -25000 -25000 -25000
FD 8000 -33000 8000 -53000 8000 -53000

Tidskriften
Annonsintäkter 326500 320000 320000
Prenumeration ej medl 34000 32000 32000
Personalkostnader -350000 -480000 -480000
Tryckn + distribution -296000 -295000 -295000
Lokalkostn, porto, tel -31500 -33000 -33000
Övr kostn -7000 -324000 -7000 -463000 -7000 -463000

Böcker, försäljning 69000 69000 25000 25000 25000 25000

Hemsidan
Annonser 41500 35000 35000
ADB-tjänster, licensavg m.m. -21500 20000 -31000 4000 -31000 4000

Utställn + komm.verksamhet -61500 -58400 -22000
Lednings- + expertgrupper -130000 -57600 -15000
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Nordisk verksamhet -6000 -6000
FIP / FEPA -46000 -39000 -161000 -27000 -70000

Resultat 57200 3500 49500
De grålmarkerade fälten ovan fast-
ställes definitivt efter diskussioner 
med UK

Kostnadsställeredovisning	  samt	  Budget	  2014	  -‐	  2015

Allmänna	  intäkter
Medlemsavgifter 1417000 1417000 1250000 1250000 1100000 1100000

Kansli
Personalkostnader -‐608000 -‐420000 -‐315000
Vidaredeb.	  arbete 48000 55000 55000
Lokalkostnader	  inkl	  el	  m.m. -‐36000 -‐40000 -‐40000
Förbrukn.material -‐19000 -‐15000 -‐15000
Porto	  +	  telefon,	  försäkr -‐23500 -‐25000 -‐25000
Bankkostnader -‐12500 -‐12500 -‐12500
Avskrivningar -‐7500 -‐658500 -‐6000 -‐463500 -‐6000 -‐358500
Nedskrivning	  ramar -‐10000 -‐10000

Ledning	  m.m.
Reskostn.,	  möteslokaler	  m.m. -‐111000 -‐120000 -‐120000
Revision -‐23000 -‐5000 -‐5000
Ränteintäkter 4500 -‐129500 5000 -‐120000 5000 -‐120000

Lotterier,	  donationer 20700 20700 10000 10000 10000 10000
Kongress -‐77000 -‐77000 -‐25000 -‐25000 -‐25000 -‐25000

Service
Utställningsbidrag	  t	  föreningar 0 -‐20000 -‐20000
Hyra	  ramlager -‐16000 -‐16000 -‐16000
Utmärkelser,	  medaljer -‐25000 -‐25000 -‐25000
FD 8000 -‐33000 8000 -‐53000 8000 -‐53000

Tidskriften
Annonsintäkter 326500 320000 320000
Prenumeration	  ej	  medl 34000 32000 32000

Utfall	  2013 2014 2015
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Personalkostnader -‐350000 -‐480000 -‐480000
Tryckn	  +	  distribution -‐296000 -‐295000 -‐295000
Lokalkostn,	  porto,	  tel -‐31500 -‐33000 -‐33000
Övr	  kostn -‐7000 -‐324000 -‐7000 -‐463000 -‐7000 -‐463000

Böcker,	  försäljning 69000 69000 25000 25000 25000 25000

Hemsidan
Annonser 41500 35000 35000
ADB-‐tjänster,	  licensavg	  m.m. -‐21500 20000 -‐31000 4000 -‐31000 4000

Utställn	  +	  komm.verksamhet -‐61500 -‐58400 -‐22000
Lednings-‐	  +	  expertgrupper -‐130000 -‐57600 -‐15000
Nordisk	  verksamhet -‐6000 -‐6000
FIP	  /	  FEPA -‐46000 -‐39000 -‐161000 -‐27000 -‐70000

Resultat 57200 3500 49500
De	  gråmarkerade	  fälten	  ovan	  fastställes	  definitivt	  efter	  diskussioner	  med	  UK
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Valberedningens förslag till val vid 
kongressen 2014 
– med utgångspunkt från förbundstyrelsens stadgeförslag om 
ordförande och sex ordinarie ledamöter

Till ny ordförande föreslås:

Bo Dahlner, Spånga,
Invald i förbundsstyrelsen vid kongressen 2012.
Född 1942, är utbildad kemist med mångårig erfarenhet som utbildare och 
utbildningsadministratör, har organiserat nationella och internationella konferenser. Han har 
arbetat med internationella utvecklingsprojekt, i huvudsak i Östeuropa. Talar flytande tyska 
och engelska. Aktiv i Vällingby frimärks- och vykortsförening, ungdomsledare. Medlem i 
Hembygdsfilatelisterna och Rysslandssamlarna med fler. Aktiv i flera styrelser samt är aktiv 
skribent. Samlingsområde: Sverige, Schweiz, Österrike, Ryssland med mer.
– Frimärkssamlandet har både en bredd och ett djup och jag vill gärna verka för att SFF 
kan utveckla dessa två grenar. Det handlar om att arbeta för djupare kunskaper inom 
filatelin, men också att vara aktiv för att stödja frimärksamlandet i ett brett perspektiv. Jag 
är intresserad av att bidra till en organisation inom förbundsstyrelsen som underlättar 
verksamheten i båda dessa perspektiv. Jag vill också verka för ett gott samarbete med SFU 
eftersom ungdomarna är SFF:s framtid, säger Bo.

Kvarstår i styrelsen gör även:

Ivan Forsgen, Umeå
Invald i förbundsstyrelsen vid kongressen 2010.
Född 1947. Tidigare bankman med 44 år i Handelsbanken, det mesta av tiden som 
kontorschef på olika kontor. Kassör i SFF sedan 2010. Ordförande i Umeå Frimärks- 
& Vykortsförening sedan 2009. Mångårig erfarenhet från styrelseuppdrag i flera olika 
idéella föreningar. Driver sedan 1975 Nord-Filateli HB tillsammans med Kjell Dahlberg. 
Frimärkssamlare sen barnsben, samlar stämplat Sverige t.o.m. 2000 med speciellt intresse för 
ortstämplar, dessutom travsport på brev, frimärken, vykort med mera. 

Jan Palmén, Borås
Född 1941. Fortfarande ar aktiv i arbetslivet som revisor. Inom filatelin är han vice ordförande 
i Borås Filatelistförening. Frimärkssamandet handlar huvudsakligen om Grönland, lite 
Sverige och nu på senare tid om vykort.
Grönlandssamlingen har Jan ställt ut några gånger: BOFILEX, silverbrons,  ESLÖVIA  brons 
men högre poäng än tidigare. Jan  har aktivt arbetat med utställningar som BOFILEX och 
NORDIA, båda i hembygdens Borås. Han har haft en rad uppdrag inom föreningslivet med 
olika befattningar som ordförande och kassör. Ekonomi och organisation betecknar han som 
sina starkaste sidor.
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Till nya styrelseledamöter föreslås:

Leif Ledmyr, Lidingö
Född 1938 Bosatt i Lidingö. Har tidigare varit suppleant i förb.styrelsen. Leif har varit 
yrkesverksam inom teknik och ekonomi, bland annt för Ericson och som direktör inom 
Boforskoncernen. Erfaren föreningsmänniska, som varit verksam inom ett flertal föreningar 
med ett antal styrelseuppdrag. Är i dag aktiv  i Lidingö Filatelistförening som vice ordförande 
samt i Solna filatelistförening. Styrelseledamot i Hembygdsfilatelisterna. 
Samlar bland annat OII och Stockholmsfilateli, och har gett ut två böcker inom sitt 
samlarområde, där han också håller föredrag. 

Hans-Ove Aldenbrink Bankeryd/Jönköping
Mer känd som HOA. Född 1950. verksam större delar av sitt yrkesliv inom databranschen, 
bland annat inom egna företaget AljoData.  Ordförande i Jönköpings Filatelistförening och 
Jönköpings Posthistoriska Förening.
Samlar bland annat hembygdsfilateli och posthistoria Småland samt vykort. Anordnar 
årligen samlarmässan ”FRIVY” i Huskvarna.  Driver tillsammans med John Fritz företaget 
Collecting Concept som i dag är det enda svenska företaget som har egen tillverkning av 
frimärksalbum och samlarblad. Håller också ett flertal olika föredrag.
Han är också personen bakom Sveriges i särklass mest omfattande bok om hembygdsfilateli. 

Christer Karlsson, Lindesberg
Glad värmläning, född 1956. Ordförande i Lindesbergs Frimärksklubb.
Egen företagare i mediabranschen. Är ekonom och marknadsförare. Har ett förflutet som 
marknadschef i Bergslagens Sparbank och tidigare i Wermlandsbanken. Filatelist sedan 
ungdomsåren. Samlar framför allt Sverige ringtyp. Ställde ut på Nordia i Göteborg och 
internationellt i Prag.

Börje Mårtensson, Mariestad
Samlar posthistoria och är författare till boken Posthistoria i Skara (310 sidor, inbunden). Har 
samlat sedan barnsben. Ett intresse han ärvt efter far och morfar. Har även en specialsamling 
Bernadotte. Var för några år sedan ”pappa” till förbundslotteriet och har deltagit i 
marknadsföringsgruppens arbete.
Hans yrkesbakgrund: Var under 22 år distriktssköterska i Falköping. Sedan säljare av 
butiksutrustning innan han blev sin egen som blomstergrossist. Född 1944.

Revisorer: Boris Preijde, Borås, föreslås omvald och Ingemar Glans, Sjöbo, nyvald. Suppleant 
Kjell Olsson, Östhammar. 

Valberedningen har bestått av Gösta Karlsson, Skara, ordförande, John Fritz, Nässjö, 
Lennart Jacobson, Karlskoga och supplenaten Ulf Rick, Uppsala.


