
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för förtroendet 
Tack för det förtroende jag fått genom att på årsmötet blivit vald till 
ordförande för föreningen. Det ska bli kul. Tyvärr fick jag det trista 

beskedet att vår förre ordförande Urban avled endast några dagar efter jag 
tagit över ordförandeklubban. Mina och klubbens tankar går till hans familj 

och närstående och jag tackar honom för de stora insatser han gjort för 
föreningen och frimärkssamlandet i stort. 

Coronan håller oss fortfarande i schack och vi kan inte träffas på det sätt vi 
önskar. Vi får hoppas att läget förbättras under sommaren så vi kan dra 

igång normal verksamhet i höst. Det kommer att bli en intressant höst inte 
minst genom arbetet med och planeringen av NorrPhil 2022. Styrelsen 

arbetar redan med utställningen under ledning av primus motor Mats 
Söderberg. Det kommer att bli en fantastik utställning! 

Har Du synpunkter på något rörande föreningen får Du gärna ta kontakt 
med mig. Enklast gör Du på min e-post per.nasman@nasman.com. Jag är 

tacksam och stolt över föreningen och hoppas att vi tillsammans kan 

fortsätta vår trevliga verksamhet. 

Per Näsman 

Nyvald Ordförande 
 

  

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. Håll till godo. 

NORRPHIL 
 

Nummer 3/2021 

Årgång 44 
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NorrPhil 2022 

nästa stora äventyr för klubben 
Vår förening arrangerade NorrPhil 2004, NorrPhil 2009 och Nordia 2015 
som alla blev stora framgångar, både för klubben och för filatelin. 

Dessutom medverkade ett stort antal medlemmar som volontärer vid 
Stockholmia 2019 – vi gjorde tillsammans 116 arbetsdagar på själva 

utställningen med för- och efterarbete. Det finns bara ett relevant ord 
för det – FANTASTISKT.  

Sedan slog covid 19 till och la sig som en våt filt över all förenings-
verksamhet, inklusive utställningar. Vi i styrelsen beslöt sent i höstas 

att göra ett försök med en ny nationell frimärks- och vykortsutställning, 
denna gång sportlovsveckan 2022, för att inte komma för nära den 

planerade utställningen i Eslöv i augusti, om den nu blir av. I slutet av 
december förra året gav SFF Förbundsstyrelse sitt klartecken. 

Utställningen kommer att heta NorrPhil 2022 och genomförs 4-6 mars 

nästa år i Tibble gymnasium. Vi har bokat upp elevmatsalen, hörsalen, 
tre klassrum samt centralhallen med cafeteria för utställningen. Vi 

räknar med cirka 350 ramsidor och alla utställningsklasser. Dessutom 
kommer vi att, separat men i samma lokal, ha en debutantutställning 

där nya utställare får en chans att pröva på med 16 blad, d v s en 
utställningsram. 

Vår utställningskommitté är bemannad med mig som ordförande, Jan-
Ove Brandt som kommissarie, Per Näsman som ram- och säkerhetschef 

och några till. Den fullständiga kommitténs sammansättning framgår av 
utställningens hemsida www.norrphil2022.se. 

Scandic Hotel Täby blir utställningshotell och plats för diverse till-
ställningar, bl.a. banketten. 

Bulletin 1, d.v.s. det dokument där vi bekantgör utställningen och 
skapar möjlighet att anmäla sig som utställare, kommer att publiceras i 

slutet av april. Där finns också reglerna för debutantutställningen. 

Vi kommer att behöva en mängd frivilliga för att bygga upp, bemanna, 
bevaka och ta ner alltihop efteråt. Det handlar om onsdagen den 3 

mars till söndagen den 6 mars (sent). Den 7 mars på morgonen 
kommer gymnasiets elever tillbaka och då ska det inte synas att vi varit 

där. Vill du redan nu anmäla dig så tar jag gärna emot anmälan 
(matssoderberg@outlook.com). Vi måste också ha bemannat nattetid 

under tre nätter. 

Vår huvudsponsor är AB Philea som haft vänligheten att ställa upp med 

ett rejält belopp. Vi behöver dock några ytterligare sponsorer för att det 
hela ska gå ihop ekonomiskt. Information mm om hur det hela 

fortskrider kommer att ges på föreningens hemsida www.norrphil.se 
samt på utställningens hemsida www.norrphil2022.se  

  Mats Söderberg 
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  Anbudsauktionen den 8 februari 
några funderingar 

Vi provade, med anledning av covid 19-pandemien, att ersätta planerad 
storauktion den 8 februari med en anbudsauktion på nätet. Förberett 

cirka 170 objekt bantades till 123 genom att alla album, insticksböcker 
och partier togs bort, inte minst för att portot för att skicka dessa skulle 

bli orimligt jämfört med vad köparen betade för objektet i fråga. 
Auktionsbestämmelserna modifierades för att passa det nya formatet. 

Alla objekt avbildades helt eller delvis. 

Inbjudan att lämna bud, objektförteckning och bilder på objekten lades 

ut omkring 15 januari. Totalt utrop blev 8205 kr. Inbjudan skickades 
också till ett betydande antal samlare utanför föreningen. 

När budtiden gått ut visade det sig att 90 objekt sålts och den 
sammanlagda försäljningssumman blivit 9310 kr. Jag tycker det är helt 

OK. Ungefär hälften av buden kom från budgivare utanför föreningen. 

Det förvånar mig lite att förhållandevis så få bud kom från föreningens 
medlemmar. 

Alla som köpt betalde väldigt snabbt, vilket gjorde att allt var 
ivägskickat redan 5 dagar senare. Riktigt bra eftersom vi ville ha 

betalning innan något skickades. Jag kan jämföra med Tradera där jag 
under många år sålt material. Även där betalas inköpta objekt väldigt 

snabbt. 

Det är ganska mycket arbete med att förbereda och genomföra en 

sådan här aktivitet. Det är mycket som ska fungera problemfritt, inte 
minst när det gäller presentation på hemsidan och utskick av reklam. 

Tack Hans Magnusson för ett strålande jobb med hemsidan. 

Vi funderar på att genomföra en ny likadan auktion i slutet av april för 

att visa att föreningen, trots allt pandemistrul ändå är igång. Jag har 
redan fått drygt 20 objekt från Arne Forssén. Vad jag behöver är 

objektbeskrivningar och bilder i jpeg-format före den 25 mars så att 

jag kan sätta ihop materialet och preparera det för försäljning (min e-
postadress är matssoderberg@outlook.com). Notera att jag har ny e-

postadress. Jag vill ha objekt där utropspriset är från 30 kr och uppåt. 
Vi kan ta emot samlingar/partier på lösa visirblad eller albumblad (max 

5 blad per objekt kommer att avbildas). Jag kan också ta emot 
singelobjekt och serier på instickskort och scanna själv om du saknar 

scanningsmöjligheter. 

 Mats Söderberg 

 Auktionsförrättare 
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Årsmöte i Norrorts Frimärksförening 
2021-03-08 – Protokoll 

 

 

§1 Mötet hölls med hjälp av medlemmarnas deltagande/röstande genom 

brev eller e-mail och skapades med stöd från hela styrelsen samt 
ordförande Urban Jonsson. 

§2 Till ordförande för mötet valdes enhälligt Mats Söderberg. 

§3 Till sekreterare valdes Olof Tiger. 

§4 Utskickad dagordning fastställdes. 

§5 Såsom protokolljusterare tillika rösträknare, valdes PO Björkman och 
Hans von Euler. 

§6 Mötet förklarades för behörigt utlyst. 

§7 Verksamhetsberättelsen hade skickats ut innan mötet. Godkändes 

och lades till handlingarna. 

§8 Kassören Lennart Lundh redogjorde kortfattat genom tidigare utskick 

av kallelse för resultaträkning och balansräkning. 

 Resultaträkning var -14289 kr. Trots det är förenings ekonomi god. 

§9 Pentti Kölhi och Per Näsman redogjorde, genom att föreningen 
förmedlade revisionsrapporten i samband med utskick av kallelse 

mm, för revisionen av föreningens verksamhet. Ansvarsfrihet för 
styrelsen föreslogs för 2020.  

§10 Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.  

§11 Beslöts att lägga verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna 
samt att överföra årets resultat i ny räkning. 

§12 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2020. 

§13 Några frågor/motioner från medlemmarna hade inte inkommit. Inte 

heller förelåg några propositioner från styrelsen.  

§14 Förslag till budget för 2021 hade skickats ut med möteshandlingarna, 

frågor var det inga varför den godkändes. 

Vi har budgeterat en post startkapital om 10000 kr för NorrPhil 2022 

frimärksutställning. Underskott på 5000 kr vilket stämman 
accepterade. 

§15 Beslöts att 
a) Medlemsavgiften för 2022 beslöts att den skall vara 70kr. 

 b) Förslaget till budget för 2021godkändes. 

§16 Val.  

Valberedningen förslag föredrogs genom mailutskick: 

 Valdes: 
a. Per Näsman som ordförande på 1 år (fyllnadsval efter Urban 

Jonsson).  
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b. Olof Tiger, Lars-Ove Pehrsson och Christer Samson på 2 år. Lennart 
Lundh, Jan-Ove Brandt och Ivar Horst är kvar ytterligare 1 år.  

c. Val av revisor på 2 år Peter Hlawatsch samt Per-Olof Björkman (1 år 
fyllnadsval). 

d. Mats Renhuldt revisorssuppleant. Vald på 1 år. 
e. Val av valberedning för nästa period, Håkan Tiger och Bo Jonsson. 

§17 Till styrelse för Karl-Erik Stenbergs Minnesfond har styrelsen i 

föreningen utsett: Urban Jonsson (ordförande) samt Per-Erik 
Stenberg, Lennart Lundh samt Arne Forssén, Mats Söderberg. 

 Avseende styrelse för Nordia 2015 fond har styrelsen i föreningen 
beslutat att föreningens styrelse tillika ska utgöra styrelse för fonden.  

§18 Övriga frågor: Mats Söderberg avser informera om 
frimärksutställningen NorrPhil 2022 i marsnumret av medlemsbladet.  

 Plakett för 50 års medlemskap i SFF har tilldelats Sören Eklöw. 
Förbundets nål för 25 års medlemskap har tilldelats Jan Grönwall. 

Utmärkelserna skulle normalt delats ut vid årsmötet. Nu får detta ske 
när vi kan träffas igen till hösten. 

 
§19 Ordföranden Mats Söderberg avslutade årsmötet 2021. 

 
 

 

Vid protokollet: Mötesordförande 
 

 
 

Olof Tiger Mats Söderberg 
 

 
 

Per-Olof Björkman Hans von Euler 
Protokolljusterare Protokolljusterare  
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Täby Centrum som det 
var förr! 

 

         Hans Magnusson 



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

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

Ordförande 
Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna, tel: 070 -570 14 15 

E-post: per.nasman@nasman.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: Per Näsman 

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 
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