Styremøte 28/3-18 1800 hos Kjell Berntsen, Dyngvollveien
Tilstede: Lloyd Frestad, Kjell Berntsen, Karl Johansen Harald Samuelsen og Erling Knustad
Forfall: Hilde Skeime
1. Plan for rydding på loftet, Husan.
Lagre det som klubben vil beholde på lager, Flyplassen. Resten kastes,
eventuelt gies/auksjoneres(?) bort til medlemmer. Det settes opp en mail som
Kjell sender ut. Første dag mandag 1. april klokka 1800.
2. Grasrot midler.
Harald tar seg av det praktiske.
3. Gamle samlere som vil avvikle og eksterne samlinger som skal selges.
Formannen sammen med en til gjennomgår samlingen og gir råd om hvordan
dette skal ordnes. (er formannen forhindret stiller en annen)
4. Frimerkeutstilling, mest sannsynlig i 2021.
Odd Arve har sagt seg villig til å være leder av komitéen. Forslag til øvrige
medlemmer:
Harald Samuelsen
Torrey Nilsen
Erling Knustad
Leif Tore Hellag
5. Hans Johnsens auksjoner.
Han får holde som han vil på uten vår medvirkning.
6. Samlermesse.
Det kreves mer planlegging å gjennomføre et slikt arrangement enn i fjor, det
må nye ting inn slik at det virker aktuelt og nytt. Finansiering: frivillig bidrag fra
de som deltar? Komité:
Karl Johansen, leder
Lloyd Frestad
Tom Langeland
Kjell Berntsen
Torrey Nilsen
Nils Helge Lorentsen (reserve?)
7. Farsund samlingen.
Styret påtar seg å sørge for oppbevaring og organisering av supplering av
frimerker til denne.

8. Møteplan høsten 2019:
26/9, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 og 16/12. Første møte 2020 blir
6/1 og årsmøte 17/2-20.
9. Bytteleder.
Et medlem «lukter» på vervet. Foreningen sponser med inntil 2000,10. Foredrag på møter
Prøve å få 1-2 foredragsholdere per sesong. Forslag sendes til formann som
tar kontakt med de foreslåtte.
11. Økonomi
Styret gikk gjennom økonomien pr 28/3.
12. Tiltak for å få nye medlemmer og få aktivisert passive.
Skrive et brev som sammen med Varianten som sendes ut, om mulig med et
eksemplar av NFT om det kan skaffes. Brev ble forfattet. Forslag til liste
gjennomgått.

Erling Knustad
sekretær

