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Årsmøte 2019 
Årsmøte i 2019 ble holdt 25. august 2019 i Sarpsborg i forbindelse med Representant- 
skapsmøte i Norsk Filatelist Forbund og den Nordiske frimerkeutstilling «Nordia 2019». 22 
medlemmer deltok på årsmøte.  

Medlemsmøter 
Et medlemsmøte ble holdt i Tromsø under frimerkeutstillingen «Tromsø 2019» den 16. 
november 2019. Her deltok 15 medlemmer. 

Styret 
Styret har i perioden bestått av: Jan Lauridsen (leder) Carl Arthur Tønnessen (Kasserer) Odd 
Arve Kvinnesland (Sekretær/redaktør) Finn H. Eriksen. (Styremedlem) Bjørn Wikan. 
(Varamedlem) Revisor: Gerhard Håland.  
Et styremøte 25. august 2019. Ellers kontakt med  tlf/mail omkring driften av foreningen.  

Medlemmer 

Dato/år Medlemmer totalt Fra utlandet* «Sponsorer» ** 

   31. desember 
2018 

 135 5 3 

   31. desember 
2020 

 138 5 3 

* Fra følgende land: Danmark, Sverige, England og Tyskland. **Sponsorer/annonsører er  
Skanfil a/s, Kjell Germeten a/s og Engers Frimerker. Sistnevnte til og med nr. 3/2020. 

Regnskap 
Regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31.desember 2019 viser et overskudd på kr 
22.142.12. Bankbeholding, driftskonto pr 31.12.2019: Kr 66.653,58. Høyrente: 76.299,01  
Regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31.desember 2020 viser et overskudd på kr 
10.266,79. Bankbeholding på driftskonto pr 31.12.20: kr 71.707,61. Høyrentekonto: kr 
76.429,82, 

Postlugaren 
Foreningens medlemsblad «Postlugaren» har som vanlig utkommet med 8 nummer i perioden. 
Totalt sidetall 192.  Bidragsytere med en eller flere artikler i perioden har vært: Finn H. Eriksen, 
Karl Erik L. Olsen, Alan Totten, Rolf Scharning, Øistein Bøe, Roald Holten, Arne Eriksen, Jan 
Ankarstrand og Magnus Helge Torvanger. I tillegg til redaktøren sine bidrag, som fortsatt utgjør 
for mye av stoffet i bladet. Det er sterkt ønskelig at flere bidrar med stoff til bladet! I tillegg har 
redaktøren mottatt informasjon i ulike former fra andre som har dannet grunnlag for hans 
artikler til bladet. Her vil en spesielt nevne Finn H. Eriksen og hans utrettelige søk i ulike arkiver 
etter ny informasjon.  Stor takk til alle som har bidratt til bladet vårt! Artikler fra 
«Postlugaren» har også vært representert i Filatelistiske Årbok. 2019 utgaven: 1 artikkel. 2020 
utgaven med 2 artikler.  
«Postlugaren» har vært utdelt på utstillinger og i frimerkeklubber for å drive reklame for 
foreningen og gjøre denne kjent. Lite av dette i 2020, pga «Covid 19».  
Prøvenummer av «Postlugaren» er også sendt ut til interesserte med tanke på medlemskap.  
Bladet blir fortsatt trykket ved Karmøytrykk på Karmøy. Geir Lunde tar seg av henting og 
adressering av bladet. Utsending skjer gjennom Karmøytrykk. Vi har en gunstig pris på trykking 
og porto for utsending. 

Særtrykk 
 Det er i perioden utgitt 2 særtrykk: Oppdatering og datoregistreringer: Norske 
Skipspoststempler. Del 3. Langrutene langs kysten, utenlandsrutene» og «Oppdatering og 
datoregistreringer: Norske Skipspoststempler; Del 4. Cruiseskip, Hurtigruten etter 1984, 
Veteranskip, Ferjer, Hurtigbåter m.f. Til og med 2019» Særtrykkene ble sendt ut sammen med 
«Postlugaren» til medlemmene som en «bonus». Støtte til utgivelsen av særtrykkene er 
mottatt fra «Norwexfondet» og «Dr. Per Gelleins Minnefond». NSPF takker disse for støtten! 
 


