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Redaktörens ruta
Nu har äntligen sommaren kommit och med den möjligheten att vistas utomhus
med sin samling. Hoppas att vädret häller sig i skinnet och inte läcker för
mycket.
Föreningen höll sitt första rnöte den 9 april pä Telemuseum i Stockholm. En
solig men kylig försommardag. 22 förhoppningsfulla
blivande medlemmar frän
heIa landet hade hörsammat kaI leisen. lote däligt när det var 40 som anmält
intresse. Mötet enades om att vi inte bara skulle tänka i telefonledningar,
utan
att allt som kunde vara teleintressant skaIl kunna vara representerat. Nägra
synpunkter framfördes dock angäende de delar av värt verksamhetsomräde
som redan har föreningar. Exemplen amatörradio och telefonkortssamlare
nämndes. Det fanns däremot ingen förening för den som samlade gamla mobiltelefoner. Därför blev inriktningen Telehistoriska samlingar. Allt frän
värdkasar till det modemaste inom ämnet kan inrymmas i föreningen. Även
dagens teknik blir historia. Mötet avslutades med en rundvandring i Telemuseums källarförräd. Uppmaningen "alla händer pä ryggen" var befogad. En
anspräkslös tävling om vem som själv hade fIest prylar av det som visades.
vanns av Ordföranden och undertecknad. Lunch pA Etnografiska museet tvärs
över gärden avslutade den officiella delen. När kaffet var urdrucket började
bortbytarbörsen
vid parkeringsplatsen.
logen samlare kan äka för att träffa
gelikar utan an ta med nägot an byta bort mot nägot annat, Dagen fick en spännande avslutning.
Är det nägon som är intresserad av att hjälpa till med föreningsarbete?
Fyll i
enkäten och sänd tillbaka den till Henrik. Även Du som inte känner ett brinnande behov att göra nägotjust nu bör sända in den gula lappen.
Stadgarna för föreningen är bifogade detta utskick, liksom ett särtryck om Lars
Magnus Ericssons minnesrum i Telemuseum trän TELE 2/1976. Läs och beundra stuckaturen,

Inför kommande nummer önskar vi bidrag till tidningen. och inte bara till
Bytesbörsen. Skriv eller rita nägot, Allt är välkommet och kornmer att publiceras i män av plats.
Tills nästa nummer ber jag att fä framföra förhoppningar

om en god sommar.
Thomas Floreteng
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N ägra tankar. ..
Jag har samlat pa olika saker sä länge jag minns. Under senare ar har inriktningen blivit alltmer teknisk och fokusering har skett mot telerelaterat materiel.
Ibland blir man betraktad som lite udda eller tokig, men det tar jag snarare som
en en komplimang. Man behöver inte vara tokig för att samla, men det underlättar!
Det är naturligtvis ingen tillfällighet
att inriktningen av mitt samlande blivit
äldre telefoner och dess historia. Telefonen är en av världens främsta uppfinningar, i varje fall en av de mest betydelsefulla. Den är oöverträffad vad gäller
design och utformning. I vära dagar är det inte mojligt varken hanrverksmässi gt
eller ekonorniskt an ta fram produkter med den design och finish som var rnöjligt förr i tiden.
I grund och botten tror jag faktiskt att alla är samlare, det är nämnligen helt naturligt att samla och det tillhör människan grundbehov. Det är bara det, att det
inte brutit ut för alla än. Jag unnar verkligen alla att det skall bryta ut, för det är
HÄRLIGT att samla.
Att samla det är att upptäcka vad livet handlar om, det är an täta sin fantasi och
sina drömmar fä utlopp. Min egen dröm handlar bland annat om att nägon gäng
kunna skapa ett litet tekniskt museum med tyngdpunkten pä telefoni och telegrafi.
Det är vidare att vara mälmedveten,
att ha nägot att sträva mot men egentligen
aldrig helt fullborda. Det är det som är hemligheten med att samla, det blir aldrig
färdigt och skall sa ej heller bli. Da är ju det heia slut!!!
Förutorn det oerhörda nöjet med att samla skall man heller inte glömma den
kulturinsats vi gör genom att bevara och värda vär historia. Därför är samlandet
av telefoner ett helt perfekt samlaromräde ur alla synpunkter. Ä ven det senare.
Det är nämnligen praktiskt taget helt ornöjligt att fä en komplett samling, sävida
man inte giOrt en väsentlig begränsning av sitt samlarornräde.
ATT SAMLA DEr ÄR ATT HA ROLIGT JÄMT
För an underlätta och skapa möjligheter för likasinnade d. v .5. telefonsarnlare att
fä kontakt med varandra för utbytande av information och telernateriel behövs en
samlarförening.
Sagt och gjort.

Därför har vi bildat SVERIGES

TELEHISTORISKA

SAMLARFÖRENING.

Vi skall göra värt bästa för att skapa förutsättningar för att telefonsarnlare fär
ökade möjligheter till kontakter och utveckling av sitt sarnlande. Men för att
ästadkomma ett bra resultat sä mäste vi alla hjälpas ät och dä är jag övertygad
om att vi komm er att fä väldigt ROLlGT tillsammans, för det är väl det som det
heia till syvene och sist gär ut pä.
Väl rnött pä vära möten eller via TELEFONEN.
bengt G. romlin

940429

.\

Bytesbörsen

11

Önskas

Namn

Finnes

Tore Ericson eller
Henrik Lundin

Gamla nr av tidningen
Tele och Ericsson Review

Richard

Grahn

BCV AT, CJ 752 AT
Linjetagare "Hästansikter"

Gamla

Rustan

Gandvik

00-29666/08.00-29667/08
inkl ringkJ. Chef 0 sekr
terarapp m50. gräa.

00-29270
00-29371
00-29331

,I
'j
LME apparater

(BCV AT)
(BD371)
(BC 331)

Förhindra an din telehistoriska
samling förvandlas till
blott historia! Köp rnirt brands käp (LME). krossa rutan
- vid fara - och drag i handtaget!
Henrik

Gunnar

Lundin

Ekströms. Telefoni
500-väljanaJlrik

dei 3

BC 300, Cb-apparat
1880 ärs Bell-apparat.
Mikrotelefon

Modig

rill "Taxen"

q
1
j

i

I
I
II
1

I
i

BC 300, Cb-apparat
BO 360. Cb-apparat
BO 370, At-apparat

Sven Mansson

Denny

Wahlström

B0370

Brösrmi krof on
LM Ericsson
dei I-lll

Ove Svensson

I

böcker

20nr linjetagarpanel
(TV)
Lur t. falrtfn CE574 (TV)
Pappersrulle t. telegrafapp.
Konferenstfn
00-29700
(TV)

1

j

!
i

:1

!I

Bosse Munkhammar

Trarrar, nytillverkade

till
svenska telefonlurar.
FörnickJad ring ingär. Pris för
ensraka 100+ + frakt

Fast mikrofon ri11Ericsson
Evh
Mikrotelefonögla
FL 2500 uu
FG 110 (AC 150-lur)
Till Självväljare Ha 200: Klang.
runt täckJock. krok ti11 luren
Innanmäte uu BD 370
Bricka till äskskydd LME väggapparat 027 mm
Teleföremal
med anknytning
till Göteborg och trakterna daromkring. r.ex. fran Göreborgs
Bell Telefon AB eller Allmänna Telefonföreningen

i

I

I

i',I
1I

,I
I'

11

!iq
11

!I
I.

'I

I

,

I!

I

,
I

Högralare

till Telvafon.

oavsen färg.

:1

Namn, adress och tetefonnummer till bytarna finns i medlemsförteckningen
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Sekreterarens inslag, Henriks Hörna, finns iden bifogade enkäten.
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Stadgar för
Sveriges Telehistoriska Samlarförening
(STSF)
antagna 1994-05-02
§ l.

Firma och hemort.

Föreningen är en ideell, opolitisk förening vars tirma är "Sveriges Telehistoriska SamJarfören ing".
Styrelsen har siu säte i Stockholm.
§ 2.

Ändamål.

Föreningen har till ändamål att bL a:
- sprida lelerustorisk information
- öka medlemmarnas kunskap om telehistoria
- stödja intresset för samlandet av telerustoriska föremåJ
- anordna medlemsträffar fOr utbyte av information
§ 3.

Föreni ngens organ.

Föreningens organ är:
l.
Arsstämma
2.
Styrelse
3.
Revisor
4.
Valberedning
5.
Medlemsblad
6.
Arbetsgrupper
§ 4.

Medlemskap.

Till medlem av föreningen antagas fysiska och juridiska personer, institutioner och föreningar som
har intresse av telehisloria.
Ansökan om inträde skal l inges till fåreningen.
Medle mskapet blir giltigt sedan sökanden antagits av föreningen och erlagt stadgade avgifter.
Sökanden som antages förutsättes ha tagit del av stadgarna och förbinder sig att följa dessa.
§ 5.

Avgifter.

Medlem erlägger inträdesavgift och årsavgift med belopp som fastställs av ~rsslämman.
Inlrädesavgift och årsavgift av nyinlrädande medlem erlägges vid inträdet. Ovnga medlemmar
erlägger årsavgift för löpande räkenskapsår före mars månads utgång.
Styrelsen äger från fall till fall besluta om högre avgift för j uridiska personer, institutioner och
föreningar.
Erlagda avgifter återbetalas inte.

§ 6.

Styrelse.

Föreningens styrelse skall bestå av fem ( 5 ) ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice
ordförande. Därutöver skall finnas två ( 2 ) suppleanter.
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs vid årsstämma fOr en tid av två ( 2 ) är.
För kontinuitet i styrelsearbetet bör max. två ledamöter utbytas per år.
Ingen ledamot får si tta i styrelsen mer än tre perioder i rad (6 år).
§ 7.

Styrelsens åliggande.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt
beslutar å föreningens vägnar enligt dessa stadgar.
Det åligger styrelsen aU:
- på bästa sätt verka för föreningens ändamål i enlighet med dess allmänna måJsättning
- utse den eller de som tecknar föreningens finna
- handha förvaltningen av föreningens löpande angelägenheter och räkenskaper
- till sätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsgrupper samt fast ställa instruktioner för
dessa
- till ordinarie årsstämma avgiva verksamhetsberättelse och årsredo-v isning för senaste tilländalupna
räkenskapsår jämte upprätta förslag till budget och årsavgifter för kommande verksamhetsår
- förbereda alla ärenden som skall föreläggas årsstämman
- verkställa av årsstämman ranade beslut
- besluta om uteslutning av medlemmar
§ 8.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder när ordförande så finner det erforderligt eller då minst två av sty relsens
ordinarie ledamöter så begär, dock med minst fyra (4) möten per år.
Vid styrelsens..sammanträden leds förhand lingarna av ordföranden eller vid förfall för denne vice
ordföranden. Ar båda förhindrade väljer de nmarande inom sig ordförande för sammanträdet.
Vid förfall av ordinarie ledamot inträder en närvarande suppleant.
Suppleant som ej tjänstgör för ordinarie ledamot äger deltaga i förhandlingar men ej i beslut.
Vid styrelse ns sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordförande samt ytterligare
en närvarande ledamot. Envar ledamot som deltagit i ärendets avgörande anses ha biträtt det i
protokollet intagna beslutet . såvida han ej låtit där anteckna en avvikande mening.
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Som närvarande på styrelsemöte
räknas äve n deltagande via tele fon eller motsvarande.
Beslut är gi lti gt om det biträdes av fl ertalet röstande. utom i de fall för vilka i dessa stadgar
föreskrivs kvalificerad majoritet. och för de fall endast tre ledamöter är närvarande. då enhällighet
krävs. Vid lika röstetal följs de vars sida ordförande stöder.
Kallelse och dagoruning skal l tillställas ledamöter och suppleanter i god tid (min 14 dagar) före
sammanträdet. Fax. post. elektronisk post eller personlig kallelse via telefon godkänds.
§ 9.

Räkenskaper och revision.

Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. Sty relsens årsredovisning skall
senast den 28 februari överlämnas till förenin gens revisorer.
Styrelse ns förvaltning och röreningens räkenskaper skal l årlige n granskas av tva på stämman
utsedda revisorer.
Revisorerna skall senast den 30 mars avgiva berättelse över sin grans knin g.
§ 10.

Årsstämma.

Ordinarie årsstämma hålles årligen. på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsstämma skall ha
ägt rum senast 30 juni varje år. Vid ordinarie årsstämma skall följand e ärende förekomma :

l.
2.
3.

4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.
12.

13.
14 .
15.
16.
17.
§ 11.

Mötets öppnande
Val av ordförande for mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare
Upprättande av förte ckning över de närvarande
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas granskningsberältelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Bes lut om inträdesavgift och årsavgift till foreningen för kommande verksamhetsår
Val av;
a.
Ordforande för föreningen
b.
Sekreterare. tillika föreningens adress
c.
Kassör, tillika firmatecknare
d.
T vå (2) styre lseledamöter och två (2) suppleanter
e.
T vå (2) revisorer och revisorssuppleanter
f.
Valberedning och valberedningssuppleant
Beslut om ersättning eller arvode åt styre lseledamot eller föreningsmedlem
Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen senast en
månad fore stämman
Övriga frågor
Mötets avslutande

Extra stämma.

För behandling av visst ärende skall extra stämma hållas. när styrelsen finner det påkallat. eller då
det skriftligen begärs av Illinst 10 % av medlemmarna .
På extra stämma får till avgörande e ndast tas upp ärende som varit upptaget i kallelse till stämman .
§ 12.

Kallelse.

Kallelse skall ske skriftli gen till samtliga medlemmar. Vid ordinarie årsstämma skall kallelse utgå
senast tre (3) veckor fOre dagen för stämman . Datumstämpling, på kuvert vid postutskick. på fax
eller elektroni sk post, räknas som avsändningsdag och accepteras.
Vid ord inarie årsstämma skall medlemmarna senast en vecka före stämJnan tillställas dagordning
upptagande de äre nde n som skall behandlas på stämman.
§ 13.

Stämman

Stämman hålls på ort som styrelsen bestämmer.
Förhandlingarna inleds av föreningens ordforande eller vid forfall av vice ordforande.
Protokoll justeras av ordförande och två justeringsmän.
Vid stämman har varje medlem en röst. För rösträtt fodras alt medlem erlagt årsavgift.
Beslut fauas med acklamation. eller avgörs genom öppen eller sluten votering. Beslut fattas med
e nkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Uppstår lika röstetal
vid val och sluten votering. skall lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
Ledamot av styrelsen äger ic ke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för fOrvaltningsåtgärd för vilken han
är ansvarig oc h ej heller i val av revisorer.
§ 14.

Valberedning.

Valberedningen har till uppgift att förbereda och vid årsstämman framlägga förslag på lämpliga
kandidater till de funktions poster som enligt stadgarna skall besättas vid årsstämman.
Valberedni ngen skall bestå av två (2) ledamöter och en (l ) suppleant
som utses av ordinarie årsstämma för elt år i taget.

§ 15.

Uppsägning av medlemskap .

Om medlem ö nskar unräda ur föreningen skall skriftlig uppsägnin g till föreningen inlämnas.
Medlem som ej inbetalt årsavg ift trots påminnelse uteslutes ur föreningen.
Medlem som brUlil mOl stadgarna e ller åsa mkat föreningen skada, äger föreningen rätt aU säga upp.
För beslut härom fordras minst fyra fem tede lar av styrelsens ledamöter avgivna rösterna. Sedan
sådant beslut faualS må den som beslutet gäller ej vidare deltaga i mölen eller sammanträden inom
före nin gen. Medlem skall omedelbart underrättas om d ylikt beslut
Medlem som uppsagts ur föreningen. äger rätt alt få frågan hänskjuten till avgörande av årsstämman,

om han hos styrel sen anmäler missnöje mot sådan uppsägning senast en månad efler det att han
underrättats om beslutet. På årsstämma då beslut om uppsägning av medlemsskap avgörs. fordras
minst tre fjärdede lar av de av före nin gens medlemmar avgivna rösterna. för att beslutet ska vara
giltigt.
.
Medlemskap i föreningen upphör di rekt efter all beslut därom har fattat s. Utträdande med lem äger ej
återfå vad han ull före ninge n inbetalat.
§ 16.

S ladgeändring och upplösning av förening e n .

Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösnin g av föreningen tir ej gi ltig, med mindre än
beslUlcl fattats vid två på varandra fö ljande stämmor. därav minst en ordi narie årsstänuna. och vid
den stämma. som sist hålles, biträtts av minst tre Ijärdede lar av de röstande. Kallelse till sista
stämman må ej ske innan första stämman hållits.
Vid föreningen s upplösning beslutar den årsstämma d är beslutet om upplösn ing bli r slu tgiltigt, o m
hur föreningens tillgångar skal l fördelas.
J händelse av unde rskott skal l deHa täckas genom lika tillskott av sannliga registrerade rneJ le mrnar
vid tiden för upplösandet.

§ 17.

Ikraftträdande.

Dessa stadgar träder i kraft 1994 -05-02, då de bliv it slut giltigt antagna.
Bengt G Ram i in, Ordf.
Henrik Lundin. sekr.
Thomas Floreteng, ledarn.
Kåre W al l man, ledarn.
Ove Sven sso n, kassör.

Sollentuna 94-06- 13

Hej igen
Tack för senas t! Det gladde mig otroligt att så många kunde stäUa upp den
9:e april. Vi var 22 st av 37 möjliga. Vi är idag 40 intressenter. Det är inte
d.\Jigt. Jag tycker själv det blev en ly ckad dag, och jag hoppas att alla som
var med tycker det samma.
Processen att bilda en förening har nu startat och formuleringen av
stadgarna har tagit sin tid. Dem kan du läsa om på annan plats i detta
utskick. För att få lite "mer kött på benen", har jag formulerat bifogade
frågeformulär som jag hoppas du vill fylla i och skicka till mig. Det är ett
försök att få reda på vad vha medlemmar vill att föreningen ska syssla
med. Jag har formulerat frågorna så att du bara behöver "ringa in" ett ja
eller ett nej. Jag har även lämnat plats för kommentarer om du upptäcker
något jag glömt eller som du viU ha med.
Vill du att förening en ska vara medlem i samlarförbundet Nord sljärnan?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar ....
Tycker du att föreningens stadgar är OK?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar. .. .
Vi glömde på mötet att utse revisorer, se stadgarna. Kan du tänka dig att
ställa upp som revi sor i föreningen?
Ja
Nej
Vet ej
Föreslår ....
Vi glömde på mötet att utse valberedning, se stadgarna. Kan du tänka dig
att stä lla upp i valberedningen för föreningen?
Ja
Nej
Vet ej
Föreslår ...
Enligt stadgarna ska vi hålla ett årsmöte på våren / försommaren. Anser
du aU vi även bör arrangera en hösttTäff för medlemmarna?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar ....
Om ja på ovanstående fråga, var?
Anser du att föreningen ska försöka ta fram en bok med titeln "Sveriges
telefoner under 100 år, 1877-1976" 1
Ja
N ej
Vet ej
Kommentar. ...

O m ja på ovanstående fråga, kan du tänka dig att ingå i en arbetsgrupp
so m undersöker fö rutsättningarna för boken?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar ....
Anser du art samtliga medlemmar i fö reningen bör bistå i detta projekt
med varsirt bidrag?
Ja
Ne j
Vet ej
Kommentar ...
Anser du att fö reningen ska arrangera gruppresor till Iele hi storis kt
intressanta platser för medlemmarna?
1a
Nej
Vet ej
Föreslår. ...
O m ja på ovanstående fräga, kan du tänka dig alt ingå i en arbetsgrupp
som undersöker förutsättningarna för gruppresor?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar ....
Anser du att föreningen ska låta ny tillverka rese rvdelar till apparater som
är av allmängiltigt slag och ofta saknas, tex kordongmutter till linjesida, etc.
1a
Nej
Vet ej
Föreslår. ...
Va d me r bör föreningen syssla med? Förslag ....
l d etta utski ck kommer vårt första medlemsblad . Tanken är att försöka få

ut fy ra utskick per år. Vad vill du
Artikla r om gamla telefoner
Tele his lo ria
Radiohistoria
Bytesbörsen
Annonser från handlare
Föreningsnytt
In fo fr!n styrelsen
InIo från arbetsgrupper
Öv rigt

alt

bladet ska inneh!l1a?
Ja
N ej
Ja
N ej
1a
N ej
1a
Ne j
1a
N ej
1a
N ej
Ja
N ej
1a
N ej
Ja
N ej

NJgot du sa knar? Förslag!!. ...

Har du någon bra artikel, info etc som du tycker kan vara roligt för övriga
aU ta del av så skicka in den till sekreteraren.

