SMØLA FRIMERKEKLUBB – LITT HISTORIKK:
Klubben ble stiftet 20. oktober 1981 i Smøla Folkebibliotek sine lokaler på Innsmøla (O. Soleims
Minne) etter initiativ fra Svein Rangnes. 9 personer møtte opp på stiftelsesmøtet.
Lover for klubben ble vedtatt, og klubbens første styre ble valgt:
Formann: Svein Rangnes
Sekretær/Nestformann: Ingeborg Gjernes
Kasserer: Torleif Thomassen
Vara: Karle Gjernes, Trond Kjønnøy og Oddrunn Kvammen.
Kontingenten ble satt til 10 kr.
Klubbmøtene ble avholdt i biblioteket på Innsmøla den første tida. Senere ble det bestemt at
klubbmøtene skulle ambulere mellom kommunens fire grunnskoler på Veidholmen, Nordsmøla,
Innsmøla og Bakkamyra. Veidholmen skole er nå nedlagt, og vi holder nå møtene våre i de
resterende tre skolene.
I løpet av klubbens 35-årige historie har den hatt
-2 ledere (formenn): Svein 32 år, Karle 3 år (1993-1995),
-6 sekretærer/nestledere: Ingeborg Gjernes (1982 og 1983) + Elisabet Gjernes (1984), Leif Ågesen
(1985-1991), Karle Gjernes (1992), Svein Rangnes (1993-1995), Torfinn Skomsøy (fra 1996 og til nå),
-5 forskjellige kasserere: Torleif Thomassen (1982), Marie Lie (1983), Per Wullum (1984-2001), Karle
Gjernes (2002-2006), Asbjørn Reiråskag (fra 2007 og fram til nå).
I tillegg har Torleif Thomassen vært revisor i alle år bortsett fra i 1982 da han var kasserer.
Omtrent 150 forskjellige personer har i større eller mindre grad møtt opp på klubbmøtene.
Max antall deltakere på ett og samme møte har vært 24 personer (1984).
Minste antall oppmøtte: 1994 (bare formann Karle møtte).
Klubben har hatt jubileumsmarkeringer i 1996 (15 år), 2001 (20 år), 2006 (25 år), 2011 (30 år) og
2016 (35 år).
1996: Utstilling, stand og spørrekonkurranse på biblioteket på Straumen i anledning
Førjulsmoroarrangement.
2001: Glasshuset og Smøla Gjestegård. Utstilling, presentasjon av posthistorien for Smøla
(Powerpoint og plansjer), særstempel.
2006: Utstilling og stand i Glasshuset, T-skjorter og pizzafest i Hopen brygge.
2011: Utstilling og stand i Glasshuset.
2016: Kakefest og sosialt samvær for klubbens medlemmer.
Klubben har i alle år vært medlem av Norges Frimerkeungdom. Klubben har også i alle år prioritert å
ha fokus på sine juniorer.
17. mars 2013 ble klubben godkjent som medlemsklubb i Norsk Filatelistforbund.
Klubben stilte i 2015 for første gang med delegat (leder Svein) under Landsmøtet i Trondheim.
Klubben mottok årlig fra 1982 og fram til 2002 bortsett fra i 1987 og 1988 tilskudd fra Norwexfondet
med tilhørende diplom (samlet tilskudd 32.750 kr).
Klubben har samlet og nedtegnet Smølas posthistorie fra begynnelsen 1. januar 1852 og til
nedleggelsen av det siste postkontoret på Smøla, 6570 Smøla, den 5. november 2001.
Klubben hadde i jubileumsåret 2016 15 seniormedlemmer og 6 juniormedlemmer.

