Norsk Skipsposthistorisk Forening har åpent møte/årsmøte i Trondheim Innkallingen er som
følger:

Åpent møte/årsmøte i Trondheim 4. september 2021
Åpent møte og årsmøte i Foreningen under «Trondheim 2021» på Quality Hotell, Panorama,
Tiller, Trondheim. Møterom «Vestre Rosen» Lørdag 4. september. KL. 15.00 til 16.00
Innkallingen til årsmøte ble kunngjort i «Postlugaren» nr. 1/21, og i nr. 2/21, med korrigering
av dato, og møterom.
Program
Kl. 15.00: Velkommen. Ved leder av NSPF: Jan Lauridsen
Kl. 15.10: Jan Lauridsen: «Russland via Vardø.
Stemplene, skipene og ruten». Vårt nye
særtrykk, nr. 10, blir presentert av forfatter og leder
av NSPF.
Kl. 15.45: Årsmøte i NSPF.
Sak 1) Unntak fra § 4.1, andre ledd.
Om årsmøte godtar dette blir det følgende
saksliste:
a) Valg av dirigent
b) Valg av referent og en til underskriving av
protokoll
c) Styret årsberetning. 2019 til og med 2020.
d) Regnskap, 2019 og 2020
e) Fastsettelse av kontingent for kommende år
f) Behandling av evt. innkomne forslag
g)
Valg.
(Sekretær/redaktør, kasserer og
varamedlem til styret)

Årsberetning for 2019 og 2020 med
hovedtall for regnskapet finner du
øverst på nettsiden til foreningen.
Årsberetningen finner du også i det
nyeste nummeret av «Postlugaren»
som blir sendt ut til medlemmene i uke 34.
Om du er blant våre 137 medlemmer da! Er
du ikke det, så se ovenfor om innmelding,
pris osv
Til slutt Minner om kommende særtrykk,
oppdatering av særtrykk 6 og 7, se nr.
2/21. (Danielsen sin bok kapitel 6 til og
med 14. For å få det planlagte særtrykket
så oppdatert som mulig, så håper vi at alle
kan sjekke sine samlinger, brevalbumer,
skoesker eller hva det måtte være etter ny
første/siste datoer. Vi har til nå registret over
100 ny først/siste datoer siden de to særtrykkene ble utgitt i 2016 og 2017, men flere
finnes nok. Har du nye datoer så kan sendt
til odkvinne@online.no, og helst med skann
av forsendelse eller merke som dokumentasjon. Selvfølgelig også om du ikke er medlem hos
oss. Alle blir mottatt med takk!

