
 

  

Specialnummer under Coronapandemin 
Under tiden FHM’s råd och regeringens riktlinjer gör det omöjligt för oss 

att träffas på vanliga fysiska möten kommer vi ge ut extranummer av 
Norrphil ungefär en gång i månaden. Detta är nummer 2! Håll till godo. 

Har du något du vill bidra med är vi tacksamma. 

Detta nummer bjuder på handlingar till föreningens digitala årsmöte 

och lite rörande vår anbudsauktion den 8 frbruari. 

NORRPHIL 
 

Nummer 2/2021 

Årgång 44 
 

 

Medlemsblad för 

Norrorts Frimärksförening 
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Kallelse, med förslag till dagordning, till 

årsmöte i Norrorts Frimärksförening 

måndagen den 8 mars 2021 

Årets möte kommer att hållas via e-post och brev. För att kunna göra 

detta på ett rimligt sätt förenklas dagordningen där det är möjligt. 

Inga motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari, 

har inkommit. Övriga frågor kan skrivas i svarsmail respektive brev för 
vidare behandling av styrelsen.  

Tänk på att: Beslut i fråga som ej upptagits i dagordningen till mötet 
får ej fattas. Sådan fråga hänskjuts till styrelsen för behandling som får 

återkomma med yttrande/förslag vid senare tillfälle. 

Handlingarna till årsmötet kommer att delvis finnas tillgängliga i Norr-

phil nr 2 2021, på vår hemsida samt som bilagor till e-postmeddelande 
om vårt årsmöte. För de som saknar e-post sänds alla handlingar ut via 

brev.  

Skriftliga svar via e-post skall sändas till Ordförande och Sekreterare för 
mötet senast den 8 mars. (matssoderberg@outlook.com respektive 

olof.tiger@gmail.com ). Svar via brev skickas till Olof Tiger, 
Pinnmovägen 1, 187 50 Täby. 

Förslag till dagordning vid årsmötet: 

mailto:matssoderberg@outlook.com
mailto:olof.tiger@gmail.com
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1. Årsmötets öppnande. 

2. Val av ordförande för årsmötet.  Förslag: Mats Söderberg. 
3. Val av sekreterare för årsmötet.  Förslag: Olof Tiger. 

4. Fastställande av dagordning för årsmötet. 
5. Val av två protokolljusterare, att tillsammans med sekreteraren 

justera årsmötesprotokollet. Förslag: Per-Olov Björkman och Hans 
von Euler. 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Finns i Norrphil nr 2/bifogas. 

8. Bokslut för 2020 samt kassörens berättelse. Bifogas. 
9. Revisorernas berättelser. Bifogas.  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
11. Beslut om att lägga verksamhetsberättelse och bokslut till 

handlingarna samt att överföra 2020 års resultat i ny räkning. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 

13. Behandling av väckta frågor och propositioner från styrelsen. 

(INGA FRÅGOR FINNS). 
14. Budget för 2021 samt förslag till lokal medlemsavgift för 2022. 

Förslag: 70 kr. Bifogas. 
15. Beslut  

a. Om lokal medlemsavgift för 2022 
b. Om budget för 2021 

16. Val.  Valberedningens förslag framgår nedan. 
a. Val av föreningsordförande för en tid av ett år. Fyllnadsval. 

Förslag: Per Näsman. 
b. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en period av två år. 

Förslag: Olof Tiger, Lars-Ove Pehrsson, Christer Samsson. 
c. Val av en revisor för en tid av två år, samt val av en revisor för 

en tid av 1 år. Fyllnadsval. Förslag: Peter Hlawatsch och P-O 
Björkman (fyllnadsval). 

d. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. Förslag: Mats 

Renhuldt. 
e. Tillsättande av en valberedning, två ledamöter, intill tiden för 

nästa årsmöte. Förslag: Håkan Tiger och Bo Jonsson.  
17. Anmälan om utsedda ledamöter i styrelsen för Karl-Erik Stenbergs 

minnesfond och styrelsen för Nordia 2015 fond samt Norrphil 
2009 fond.  Minnesfonden: Urban Jonsson (ordförande), Per-Erik 

Stenberg, Lennart Lundh, Arne Forssén samt Mats Söderberg.  
Norrphil 2009- samt Nordia 2015- fonder: Föreningens styrelse 

utgör styrelse för fonderna.  
18. Övriga frågor  

19. Årsmötet förklaras avslutat. 
 

Välkomna! 
Urban Jonsson 

Föreningsordförande  

 
A 
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Verksamhetsberättelse för 2020 
Norrorts Frimärksförening 

Styrelse 

Urban Jonsson Ordförande 

Christer Samson Vice ordförande 
Olof Tiger Sekreterare 

Lennart Lundh Kassör 
Jan-Ove Brandt Styrelseledamot 

Lars-Ove Pehrsson Styrelseledamot 
Ivar Horst Marknadsansvarig 

Adjungerade till styrelsen 

Hans Magnusson Redaktör NFF tidning och hemsida 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten varav 3 har 

genomförts på distans. 

Revisorer 

Per Näsman och Pentti Kölhi har fullgjort uppdrag som revisorer med 

Peter Hlawatsch som suppleant. 

Valberedning 

Håkan Tiger och Bo Jonsson har utgjort valberedning. 

Medlemsantalet 

Föreningen hade vid årsskiftet 2020/2021 101 medlemmar. NFF har fått 
10 nya medlemmar under 2020 

Föreningsmöten 

Föreningen har under vårterminen haft 5 möten, inklusive 1 

storauktion, som samtliga genomförts i vår föreningslokal 
(Viggbygärdets BRF´s föreningslokal, Södervägen 30 i Täby). Vi 

genomförde pga Corona-epidemin mycket färre möten. På hösten 
genomfördes 4 möten, inklusive 1 storauktion, i Tibble gymnasiums 

matsal. I genomsnitt har det varit 40 deltagare per möte under våren 

och 25 under hösten. 

Föredragshållare har under året varit 

13 januari Föredrag av Sten Flinke: Att samla och ställa ut helsaker. 
27 januari Föredrag av Bengt Rudberg: Att samla Golf på frimärken. 

10 februari Klubbafton med bättre auktion samt loppis. 
24 februari Storauktion. 

9 mars Årsmöte + ”Hur värdera samlingar” , Mats Söderberg. 
7 september Föredrag av Per Näsman: Motivsamling. 

21 september Christer Svensson, Philea kring avyttrande av samlingar. 
5 oktober Storauktion.  

19 oktober Sten Hofstedt överraskar: Guldvaskning. 
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Övriga aktiviteter 

Följande aktiviteter har genomförts: 

NFF deltog som arrangör av Norrtälje frimärksklubbs samlarmässa i 

oktober i Folkets Hus i Norrtälje. Det kom ett antal besökare och alla 
deltagare, handlare m.fl. var nöjda med mässan. 

Många aktiviteter blev som bekant inställt detta år. En av dessa var 
Samlarmässan i Näsbypark Centrum som vi normalt genomför 

tillsammans med Norrtälje Frimärksklubb i mars månad. 

Auktionsverksamheten 

Vår auktionsverksamhet har varit klubbauktioner vid varje 
sammankomst samt en storauktion per termin. Höstens planerade ena 

storauktion ställdes in. Utropsobjekten kommer från NFFs medlemmar 
och från samlingar som NFF fått för att avyttra. Denna verksamhet 

bidrar till bra närvaro vid våra möten. 

Auktionsverksamheten är en förutsättning för föreningens goda 

ekonomiska resultat. 

Ungdomsverksamheten 

Verksamheten har varit begränsad under rådande pandemi. 
Mötesverksamheten har legat nere och den enda medlemsaktivitet som 

genomförts är samlarmässan i Norrtälje. Ungdomarna är väldigt glada 
och tacksamma för de gåvor de fått under året från NFFs medlemmar, 

från AB Philea och många andra. Gåvorna är en förutsättning för 
ungdomsverk-samheten då medlemmarna får frimärksmateriel att 

botanisera i. Ung-domar har idag svårt att komma över material på 
annat sätt så gåvorna är högt uppskattade. 

Utställningar under året.  

Medlemmar i föreningen som deltagit och ställt ut samlingar är Richard 
Bodin, Sten Flinke, Stefan Heijtz, Lars-Ove Pehrsson Kamelexponat 

POSTEX 2020, Björn Sohrne, Mats Söderberg, Fredrik Ydell och Hans 
Magnusson som ställde ut sitt exponat Hospitals in the County of 

Stockholm på POSTEX 2020 i Uppsala.  

Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat framgår av resultat- och balansräkning som är en 
bilaga till denna verksamhetsberättelse. 

Det ekonomiska resultatet omfattar även: 

- Karl-Erik Stenbergs minnesfond 

- Norrphil 2009 fond för att stödja utgivning av filatelistisk litteratur 
- Nordia 2015 fond för ekonomiskt stödja kommande utställningar i 

Sverige. 

- Samarbete med andra organisationer 

- Föreningen har haft ett samarbete med Norrtälje Frimärksklubb 

vid anordnandet av Samlarmässor. Dessutom har Vallentuna 
Frimärksklubb hjälp oss med försäljning av en del material. 

 



  

  5 

Avslutningsvis 

Hans Magnusson har under året varit redaktör för tidningen och 
ansvarig för hemsidan med mycket bra arbete för att få NFF känd utåt.  

Våra klubbmästare Bo Jonsson och Håkan Tiger har på ett mycket bra 
sätt bidragit till våra möten med ”gott fika”. 

NFF tackar särskilt medlemmen Peter Hlawatsch, som hjälpt oss att 
trycka tidningen mm på sitt kontor. 

Dessutom vill styrelsen tacka alla som under det gångna året 
medverkat i arbetsinsatser, med syfte att utveckla klubbens 

verksamhet samt intressera nya medlemmar att ansluta till klubben. 
Detta stöd är viktigt för en fortsatt utveckling och för att stärka NFFs 

varumärke inte bara i Täby utan i hela landets filatelistiska kretsar. 

Medlemsinformation 

 2020 2019 2018 2017 
Medlemmar per den 31/12 101 92 107 93 

Främjande av ändamålet 

Norrorts Frimärksförening är en ideell förening med syfte att främja 
filatelin och samlandet av filatelistiska objekt och vykort. 

För styrelsen i Norrorts Frimärksförening 

Täby 2021-03-08 

 

Urban Jonsson 

 

Christer Samson Lennart Lundh Jan-Ove Brandt 

 

Lars-Ove Pehrsson Olof Tiger Ivar Horst 

 



Vår anbudsauktion den 8 februari 
resultat och några reflexioner 

Storauktionen vi skulle haft i november 2020 blev ju inställd på grund av 

covid 19-pandemin eftersom vi inte kunde ha några sammankomster. Vi 
beslöt då att flytta den auktionen till nästa tillfälle, de 8 februari. Men även 

här sprack det eftersom smittspridningen inte hade gått ner tillräckligt 

långt för att möjliggöra för oss att träffas. Vår vice ordförande, Christer 
Samson och jag beslöt då att försöka genomföra auktionen som en 

e-postbaserad anbudsauktion.  Eftersom alla i klubben inte har e-post så 
måste vi tillåta bud per telefon, brev och SMS. Vi kunde inte heller ha alla 

ursprungliga objekt med, eftersom alltihop skulle behöva avbildas och 
läggas ut på hemsidan för att gå att sälja.  

Det blev ett omfattande jobb att ”städa” objektförteckningen, scanna alla 
objekt helt eller delvis, modifiera våra auktionsbestämmelser och se till att 

allt kom ut på hemsidan, vilket skedde omkring den 20 januari. Tack Hans 
Magnusson för en strålande insats med publicering. Nästa steg blev att få 

ut information till klubbens medlemmar samt till andra som skulle kunna 
vara intresserade. Det löste jag genom de e-postadresslistor som jag byggt 

upp över tid. 

Totalt 22 anbudsgivare hörde av sig och lämnade bud på 90 av de 123 

auktionsobjekt som fanns på listan. Men bara 11 av anbudsgivarna kom 

från klubben, vilket är lite förvånande. Det totala utropet var på 8200 kr 
och de 90 objekten inbringade 9324 kr, vilket får anses hyfsat ändå. 

Väldigt många av singlarna, främst poststämplarna, såldes till utropspris. 
Efter hand som betalning har inkommit så har objekten skickats iväg.  

Det finns några saker att ta hänsyn till om du vill lämna objekt till 
försäljning, eftersom vi funderar på ännu en auktion, då sent i april. 

1. Objekten måste bestå av singelmärken, serier, set eller 

samlingar/partier som ryms på högst 10 visir-eller albumblad. 

Insticksböcker och samlingar i album får vänta tills vi kan ta upp 

normala auktioner igen 

2. Ägaren/inlämnaren ska helst kunna scanna objekten själv (bilder i 

JPG-format) och skicka över bilderna till mig för redigering 

tillsammans med objektbeskrivningar och tänkta utropspriser. Det 

går bra att scanna flera objekt på en och samma bild. Det ordnar jag 

till inför publicering. Är inlämnaren ombud för någon annan så måste 

inlämnaren hålla rätt på vem som är ägaren. 

3. Själva auktionsobjekten måste jag få mig tillhanda senast den dag 

auktionen går ut. Objekten måste då vara numrerade enligt 

objektförteckningen så det går smidigt att sortera och packa för 

utskick. 

4. Ni måste själva hjälpa till och sprida information om auktionen via 

era samlarnätverk. Klubbens egna medlemmar räcker uppenbarligen 

inte till för ett bra resultat.  
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Kan vi hjälpas åt med detta så är det möjligt att genomföra fler anbuds-
auktioner på detta sätt med en rimlig arbetsinsats. Har du objekt du vill 

sälja, hör av dig snarast till mig (tel 070-733 04 80 eller e-post 
matssoderberg@outlook.com)   

 Mats Söderberg 

 

Skynda fynda 
osålt från auktionen 8 februari 

Nedanstående objekt som var med på auktionen den 8 februari är osålda. 
De kan köpas för utropspris + porto. Objektbeskrivningarna är förkortade 

här. För fullständig objektbeskrivning, se hemsidan. Bilder finns på 
hemsidan. 

Obj nr Beskrivning Pris 
6 H 278.Variant. Halva häftet med gul fluor, andra halvan utan 100 

47 Danmark nr 11 f stp 50 
48 Danmark, luftpostserie pf 40 

49 Danska Västindien m tryckavart 50 
50 Danska Västindien nr 49-56, pf serie 150 

51 Finland nr 53, provtryck, vågrätt otandat par 100 
60 Estland nr 50 A, pf helark 30 

62 Estland nr 51, pf helark 30 

63 Estland nr 53, pf helark 30 
65 Estland nr 74, pf helark 30 

68 Litauen 457-460, fyra kpl pf helark 30 
69 Schweiz, tre Pro Juventute-häften 30 

70 Belgien, tysk/belgisk piratutgåva 20 
73 Luxembourg, tre kompletta Caritas-serier 40 

79 Sverige, postfriskt parti på 7 visirblad 50 
104 Färöarna, modernt parti på 9 visirblad 150 

105 Island på tre visirblad 50 
131 Ecuador, UPU 75 år (1949) kpl pf set 20 

143 Paraguay på albumblad. Gammalt 60 
144 Samoa. Modernt parti på tre visirblad 30 

161 Två häften från utställningen ”Fritid – Frimärkstid” 1949 20 
162 Fyra häften m olika märkesfärger från utställningen ”Frimärket 

 Ger” i Stockholm 1951 30 

 
Är du intresserad – tag kontakt med mig (tel 070-733 04 80, e-post 

matssoderberg@outlook.com) så löser vi det hela. 
 

 Mats Söderberg 
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NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING 

c/o Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 Täby 

Medlemsavgift 70 kronor/år. PlusGirokonto 9 41 09–6 
 

Ordförande 
Urban Jonsson, Adolf Lemmons väg 24, 187 76, Täby, tel: 070-376 19 44 

E-post: urbanjonsson@telia.com 

Vice ordförande, medlemsregister och nya medlemmar 
Christer Samson, Porsvägen 210, 192 48 Sollentuna, tel: 073-576 03 10 

E-post: christersamson@gmail.com 

Sekreterare 
Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 Täby, tel: 076-040 02 95 

Kassör och ansvarig för storauktioner 
Lennart Lundh, Grindtorpsvägen 11, 183 32 Täby, tel: 073-654 69 87 

Klubbmästare 
Håkan Tiger, Enstavägen 47, 187 35 Täby, tel: 070-495 14 44 

Bo Jonsson, Lövbrunnavägen 13, 187 53 Täby, tel: 070-768 88 23 

Värdering av inkomna samlingar 
Jan-Ove Brandt, Ripstigen 1, 170 74 Solna, tel: 070-547 15 35 

Ansvarig kvällsauktioner vid föreningsmöten 
Lars-Ove Pehrsson, Högstigen 5, 183 56 Täby, tel: 070-626 92 05 

Marknadsansvarig 
Ivar Horst, Östra Banvägen 69B, 184 52 Österskär, tel: 070-540 21 61 

 

 

NORRPHIL 

Medlemstidning för Norrorts Frimärksförening 

Redaktör: Hans Magnusson, Olsborgsvägen 8, 186 41 Vallentuna 

Telefon: 073-394 55 66, e-post: hans.magnusson@hacma.se 

Ansvarig utgivare: Urban Jonsson 

Norrphil utkommer minst 2 gånger/år. 
Under Coronapandemin kommer det komma ut extranummer! 

Välkommen med bidrag till innehållet i tidningen. 

Besök gärna vår hemsida: www.norrphil.se 

Normal föreningslokal: Viggbysalen, Södervägen 30, Täby 

Corona-lokal: Tibble gymnasiums matsal, Täby 
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