SMS verksamhetsberättelse 2014
Ännu ett verksamhetsår är till ända och SMS styrelse avlägger härmed sin verksamhetsberättelse för 2014. Vi vill tacka alla de medlemmar som utöver ordinarie medlemsavgift även ekonomiskt stöttat vår verksamhet med frivilliga bidrag och köp av medlemslotter!

Styrelse och övriga funktionärer
Styrelse:
Ordförande:

Sten-Anders Smeds, Uppsala

Vice ordförande:

Lars Hansson, Göteborg

Sekreterare:

Tommy Samuelsson, Hökerum

Kassör:

Anders Olason, Uppsala

Webansvarig:

Andreas Tärnholm, Märsta

Suppleant:

Kent Jungkvist, Alingsås

Revisorer:

Lars Ivermark, Uppsala
Per Olof Qvist, Uppsala

Suppleant:

Bengt-Göran Österdahl, Örsundsbro

Valberedning:

Bengt Bengtsson, Varberg (sammankallande)
Harry Berglund, Lilla Edet
Bertil Eriksson, Tyresö

Möten och sammanträden

Styrelsen har hållit två protokollförda telefonstyrelsemöten S185 samt S186 (utökat konstituerande). Därutöver har styrelsen haft löpande brev-, mejl- och telefonkontakter.
Årsmötet hölls den 8 mars 2014 i Nya Tidens Montessoriskola, Näsbypark, Täby med 11 deltagare. Vid årsmötet höll Anders Olason ett föredrag om amerikanska patriotiska kuvert från nordamerikanska inbördeskriget 1861-65.

Nya stadgar 2014

Vid årsmötet antogs föreningens nya stadgar där den huvudsakliga förändringen är slopandet av
det s.k. förbundsobligatoriet. Stadgarna finns på hemsidan www.svenskamotivsamlare.se.

Publikationer

MOTIVSAMLAREN. Vår medlemstidskrift utkom med nummer 34 och 35, samt distribuerades i
samband med vår- och höstutskicken. Redaktörer är Sten-Anders Smeds (ansvarig utgivare) och
Bengt-Göran Österdahl.
Artiklar ur tidningen har publicerats i utländska systerorganisationers tidskrifter: Danmarks MotivNyt, Norges Motivsamleren samt Italiens Notiziaro Tematico. Den estlandssvenska tidskriften
Kustbon har innehållit en artikel baserad på en text ur MOTIVSAMLAREN.
Årgången 2013 ställdes ut i litteraturklassen vid den nationella utställningen Baltex 2014 och erhöll silvermedalj.
Artiklar i SFF Filatelisten under rubriken ”Motivsamlarna meddelar” har bl.a. behandlat forskningen på häftesmotiv.
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Forskning

Minnespoststämplar: Forskningen och dokumentationen av de
svenska minnespoststämplarna pågår fortlöpande och arbetet behandlar nu minnespoststämplar efter år 1995, d.v.s. del 9 i handboksserien. Sten-Anders Smeds arbetar med saken.
Frimärkshäften efter år 1994, d.v.s. material för del 3 i SMS
skriftserie ”Motiv på svenska frimärkshäften” har undersökts av
Arne Karlsson och Sten-Anders Smeds. Sammanställning pågår.
Moderna lokalpostens frimärksmotiv har tidigare förtjänstfullt
beskrivits av Arne Lindgren. Nu har Arne Karlsson börjat intressera
sig för problemen.
Internet
Andreas Tärnholm sköter den tekniska och innehållsmässiga uppdateringen av SMS hemsida
www.svenskamotivsamlare.se.
Närvaro vid utställningar och evenemang
Vid frimärksmässan i Svedala, Fri-Vy i Huskvarna, SFF-dagarna i Jönköping samt Baltex 2014 i
Malmö, har vi informerat om vår verksamhet.
Vår finländska systerorganisation Aihefilatelistit r.y. - Motivfilatelisterna r.f. firade sitt 60årsjubileum med en klubbutställning i Helsingfors. SMS uppvaktade jubilaren med en uppsättning
stämpelböcker.
Biblioteket
Biblioteket som blivit gallrat har återbördats till Varberg där Bengt Bengtsson och Lars Hansson
har hand om det.
Medlemslotteri och auktion
Vid årsmötet genomfördes dragningen av medlemslotteriet 2014.
SMS hedersordförande Gunnar Dahlvig har skänkt fem objekt som med utropspris av 50.- per
styck vid en miniauktion vid nyåret inbringade tillsammans 910.-. Stort tack till Gunnar och de
fem högstbjudande.
Utmärkelser
SMS Stora Pris delades ut vid den nationella utställningen Baltex 2014. Vinnare blev Danny Jimmink från Nederländerna med exponatet "World of Gymnastics".
Årets medlem är en ny utmärkelse som styrelsen kan dela ut om den anser det finns orsak till
någon som gjort något speciellt under det gångna året. Margareta von Bahr utsågs till årets medlem 2013.
Medlemmar
Den 31 december 2014 hade SMS 207 medlemmar registrerade (jämfört med 215 medlemmar
den 31 december 2013). Medlemsantalet har alltså minskat med åtta medlemmar under året.
Minskningen beror på ”naturlig avgång” samt att medlemmar strukits då de inte betalt medlemsavgiften, vilken har varit 150 kronor.
Representation i FIP:s motivkommission
Jonas Hällström som Sveriges representant i FIP:s motivkommission och sedan 2012 även dess
ordförande har avsagt sig dessa uppdrag.

31 december 2014
Sten-Anders Smeds

Lars Hansson

Anders Olason

Tommy Samuelsson

Andreas Tärnholm

Kent Jungkvist
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