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RIKSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSFILATELI

Kallelse �ll årsmöte 2023

Årsmötet äger rum torsdagen den 30 mars 2023 klockan 18.00 hos 

ABF Sveavägen 41 plan 5 rum Öland

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av ordförande för årsmötet

§3 Val av sekreterare för årsmötet

§4 Val av två justerare �llika rösträknare a� med ordföranden justera 
årsmötesprotokollet

§5 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst

§6 Fastställande av dagordning

§7 Framläggande av verksamhetsberä�elsen för 2022

§8 Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2022

§9 Föredragning av revisionsberä�elsen

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

§12 Behandling av inkomna skrivelser och mo�oner

        - Inga skrivelser eller mo�oner har inkommit.

§13 Fastställande av budget för 2023

§14 Fastställande av årsavgi� för 2024
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§15 Val av ordförande för �den �ll årsmötet 2024

 (fn Anders Bock)

§16a Val av två styrelseledamöter för �den �ll årsmötet 2025

 (fn Kent Karlsson och Ingvar Norelius)

      b Fyllnadsval av en styrelseledamot för �den �ll årsmötet 2024

 (fn Gunnar Lithén)

§17 Val av två suppleanter för �den �ll årsmötet 2024

 (fn Roger Centerström och Bert Myde)

§18 Val av två revisorer för �den fram �ll årsmötet 2024

 (fn Jan-Ove Brandt och Olov Fägremo)

§19 Val av revisorssuppleant för �den �ll årsmötet 2024

 (fn Tommy Révai)

§20 Val av valberedning för �den �ll årsmötet 2024

 a) sammankallande ledamot (f n Åke Persson)

 b) två övriga ledamöter (f n Jan-Olov Edling och Inge Johansson)

 c) en suppleant (f n Hans-Ove Aldenbrink)

§21 Övriga frågor

§22 Årsmötet avslutas
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RIKSFÖRENNGEN FÖR HEMBYGDSFILATELI (HEMBYGDSFILATELIST
ERNA) 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE               Org nr 802016-1025

Räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

1 VERKSAMHETEN
1.1 Allmänt om verksamheten

Årsmötet för verksamhetsåret 2021 hölls hos Philea torsdagen den 24 mars 
2022 med 18 medlemmar närvarande och årsmötesprotokollet publicerades i 
Hembygdsfilatelisten nr 2.
Styrelsen har därefter haft följande sammansättning: 
Anders Bock (ordförande), Gunnar Lithén (vice ordförande), Kent Karlsson 
(sekreterare), Ingvar Norelius (kassör) och Göran Heijtz (ledamot).
Suppleanter har varit Roger Centerström och Bert Myde.
Adjungerade: Sten Lagerholm (redaktör) och Gunnar Zetterman (webb 
redaktör).
Revisorer har varit Jan-Ove Brandt och Olov Fägremo samt revisorssuppleant 
Tommy Revai.
Valberedningen har utgjorts av Åke Persson (sammankallande), Jan-Olov 
Edling och Inge Johansson och som suppleant Hans-Ove Aldenbrink.
Årsavgiften under 2022 har varit 180 kronor.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, 
varav ett per telefon.
Tidskriften Hembygdsfilatelisten har utkommit med fyra nummer under 
2022. Sten Lagerholm har, som redaktör, på ett förtjänstfullt sätt ordnat artiklar 
och redigerat tidskriften.
Föreningens hemsida sköts av Gunnar Zetterman och har byggts ut under 
året bland annat genom att alla nummer av tidskriften från nr 1/2005 fram 
till   nr 3-4/2022 är scannade så att de nu finns att tillgå på hemsidan. 
Filatelistförbundet slutade med att administrera föreningarnas Hemsidor med 
kort varsel i december och då beslutade HBF att omgående bygga upp en egen 
Hemsida, som gjordes av Gunnar Zetterman på ett snabbt och professionellt 
sätt. Den heter “hembygdsfilatelisterna.se”
Föreningsmöten
På grund av corona restriktionerna hade vi bara två medlemsmöten under 
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våren och endast tre möten under hösten, totalt 5 möten.
Den 24 mars årsmöte hos Philea.
Den 21 april hos Philea.  Göran Heijtz talade om “Pappers sigill”.
Från och med höstens möten har vi flyttat våra medlemsmöten till ABF- Huset 
på Sveavägen 41.Det medför att vi även kan erbjuda våra medlemmar ute i 
landet att vara med på medlemsmötena genom  Skype. 
Den 29 september hos ABF. Giseler Naglitsch berättade om ”Sigtuna bygdens 
posthistoria”.
Den 20 oktober hos ABF.  Bert Myde: om ”Nättraby – Alnaryd banan” i 
Blekinge                   
Den 1 december hos ABF. Mats Edström berättade om ”Södra Förstadsbanan” 
som gick i Stockholms södra förorter med paketbefodran.
Totalt deltog 59 (25) medlemmar i våra fem möten under 2022 (2021), med ett 
snitt på 12 (5) stycken per möte.
Arkivet, vad som kvarstår att sortera av Lundevalls material är A, B och C-
län vilket inte har kunnat göras under 2022, men görs under förhoppningsvis 
under 2023, för att sedan auktioneras ut till medlemmarna.
1.2 Väsentliga händelser 
Stämpeldatabasen utvecklades vidare i Jönköpings Posthistoriska Förening 
(JPF) regi och medlemsförmånen att få tillgång till SDB har resulterat att vi 
har fått många nya medlemmar. Föreningen har ekonomiskt stöttat arbetet med 
SDB.  
Norrphil  Föreningen hade en timme till sitt förfogande där några medlemmar 
presenterade lite från sin samling och styrelsen presenterade HBF, men det var 
dåligt deltagande.                                                              
2 MEDLEMSINFORMATION    
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut 345 betalande, en nettoökning 
med 8 mot föregående år. Vi fick 12 nya medlemmar under året. Föreningen 
har två hedersmedlemmar, Gustaf Ankarcrona, hedersordförande och 
Göran Heijtz.
Hembygdsfilatelisterna är fortfarande den största riksföreningen inom Sveriges 
Filatelistförbund. 
3 FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET   
Riksföreningen för Hembygdsfilateli är en ideell organisation med syfte att främja 
samlande och sprida kunskap, att främja forskning och utredningsverksamhet, att 
främja publiceringsverksamhet, att främja utställningsverksamhet, att sammanföra 
samlare och förmedla kontakter och att i övrigt verka för hembygdsfilatelins fromma.
Vi har främst bedrivit verksamheten på våra föreningsmöten och genom utgivandet av 
Hembygdsfilatelisten, samt varit representerade på frimärksutställningen Norrphil.
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4 FLERÅRSÖVERSIKT    
Nedan följer en redovisning av några ekonomiska poster för åren 2018 – 2022. 
Styrelsen för Riksföreningen för Hembygdsfilateli (Hembygdsfilatelisterna) 
hänvisar i övrigt till avlämnat årsbokslut.

År Medlemsavgi�er Resultat/kronor Likvida medel/kronor
2018 46 460 - 4 481 165 431

2019 48 010 + 9 272 172 323
2020 52 400 +10 359 192 237

2021 48 760 +509 207 924
2022 55 280 -11 728 183 589

5 RESULTATDISPOSITION

Styrelsen förslår a� summa eget kapital 158 879 kronor balanseras i ny räkning.

Stockholm den 26 januari 2023
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