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utsågs den första officiella styrelsen och
föreningens stadgar fastställdes.

POLLETTFÖRENINGEN
10 ÅR

D

et har nu gått 10 år sedan fem personer
började diskutera möjligheten att bilda
en pollettförening. Bakgrunden var att det
sedan ett antal år funnits en löst sammanhållen diskussionsgrupp som diskuterat och
ställt frågor till varandra via e-post. Denna
intressegrupp kallade sig ”Pollettgruppen”.
Fyra av de fem personerna träffades på en
restaurang i Stockholm den 22 november
2008 för ett möte med syftet att bilda en
förening. En formell förening skulle ge lite
stadga och ökade möjligheter att göra saker
tillsammans.

Fyra femtedelar av pollettföreningens interimsstyrelse i Stockholm hösten 2008. Bernt, Magnus,
Janne och Anders. Ulf saknas på bilden.

Sagt och gjort! En interimsstyrelse utsågs och
redan i januari 2009 höll Svenska Pollettföreningen sitt första styrelsemöte. Man
beslöt att föreningen skulle vara internetbaserad och beslut fattades därför om
webbhotell, domännamn och ansökan om
organisationsnummer. I mars 2009 höll sedan
föreningen sitt första årsmöte i Uppsala. Här
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Under de gångna åren har föreningen haft
olika aktiviteter och även ordnat ett antal
medlemsauktioner med polletter. Redan från
allra första början bestämdes det också att vi
skulle ha ett litet enkelt medlemsblad. Namnet
blev Pollettbössan och den fick undertiteln
”en sporadisk utgåva från Svenska Pollettföreningen”. Detta för att inte sätta onödig
press på den ansvarige för bladet.

Föreningens logotyp skapades och fick
formen av ett plåtmynt, men i stället för
plåtmyntets normala stämplar placerades en
pollett i varje hörn och en i mitten. Var och en
av de fem stiftarna valde en pollett som på ett
eller annat sätt fick symbolisera respektive
person - en Larsbo-pollett för dalmasen
Anders, en Leijonancker-pollett för stockholmaren Magnus, en pollett från Malmö
ångslup för skåningen Bernt, Finspongspolletten för östgöten Janne och polletten från
Sjöändan för transportpollettsamlaren Ulf.
När vi nu går in i nästa tioårsperiod hoppas vi
att vi ska kunna fortsätta på den inslagna
vägen. Vi hoppas också att vi längs den nya
vägen ska hitta nya saker att roa oss med och
nya möjligheter att träffas för att utbyta
erfarenheter. Med alla medlemmars hjälp ska
detta nog gå bra.
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