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Styrelsemöten
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal
Föreningen hade 402 medlemmar vid utgången av år 2018, vilket är en minskning med 6
stycken. Vi fick 50 nya medlemmar under året medan bortfallet alltså var 56 stycken.

Årsmöte 2018

Årsmötet hölls den 17 mars 2018 i Uppsala.

Kort-nytt
Kort-nytt har som vanligt getts ut med fyra nummer. Det är tredje året med det nya
formatet. Gensvaret är fortsatt mycket positivt.

Signaturförteckning 32
Signaturförteckning 32 över Kortcentralens utgivning gavs ut under året. Den
publicerades på hemsidan där medlemmar kan hämta den med lösenord. En mindre
upplaga trycktes efter förhandsbeställningar.

Mässor och medlemsmöten
Vi arrangerade tre mässor under året. Det var dels de sedvanliga vykortsmässorna
Vykortets Dag den 24 mars och Valbomässan den 6 oktober, dels en mässa för vykort,
böcker och annat material av papper i Gysinge den 9 juni i samband med Gysinge
Marknad.

Dessutom har vi haft 2 medlemsmöten:
• Medlemsträff i Eksjö tillsammans med Eksjö filatelistförening. Vi besökte bl.a.
utställningar om Adina Sand och Albert Engström.
• Novemberträffen den 10 november.

Facebook, hemsida och nyhetsbrev
Publiceringarna på Facebook och hemsida fortsätter. Vi har också startat ett månatligt
nyhetsbrev som skickas ut via mejl till alla intresserade. Fördjupningsartiklarna i
nyhetsbrevet kommer från och med våren 2019 att vara en medlemsförmån som
medlemmar kan ta del av via hemsidan.

Övriga aktiviteter

Vi har deltagit med eget bord vid flera av de större vykortsmässorna under året, bl.a.
Haninge, Eskilstuna, Enköping, Huskvarna och Norrtälje.
Vi deltog på Frimärkets Dag den 13 oktober i Uppsala och Sollentuna.
Medlemmar i styrelsen har hållit ett tiotal föredrag om vykort under året, bl.a. för
frimärks- och vykortsföreningar, hembygdsintresserade och pensionärer.
Gysingehemmet där vi förvarar Ultraarkivet har bytt ägare. Ett nytt kontrakt är
undertecknat.

