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Mobiltelefon:

Delegater til Representantskapsmøtet

5

VIKTIG
Antall delegater (representanter) som hver klubb kan velge
til Representantskapsmøtet, er
bestemt i Norsk Filatelistforbunds
lover §6. Medlemstallet gjelder pr.
1. januar 2019.
Klubber med inntil 50 hovedmedlemmer: 1 delegat
Klubber med 51-100 hovedmedlemmer: 2 delegater
Klubber med 101-200 hovedmedlemmer: 3 delegater
Videre 1 delegat i tillegg pr. 100
medlemmer over 200.
Vararepresentanter kan velges
som reserve hvis en representant
blir forhindret fra å møte. En delegat kan stemme for fraværende

delegater fra samme klubb, etter
skriftlig fullmakt som må godkjennes av Representantskapsmøtet.
Men alle klubbens delegater må
være valgt og innmeldt på forhånd,
selv om de ikke møter opp. Innmelding av delegater og bestilling
av hotell må gjøres samtidig på
skjemaet på neste side.
Skjemaet sendes: Norsk
Filatelistforbund, Postboks
2700 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
innen
1. juni. Skjemaet er også tilgjengelig på www.filatelist.no.
Det vil bli kontrollert at de påmeldte delegatene er hoved medlem i aktuell klubb.

OBS!
Reiseregninger må sendes til
Forbundskontoret senest en uke
etter Landsmøtet. For klubber
med ﬂere delegater, skal reiseregningene innsendes samlet.
Det vil ikke bli gitt oppgjør på
selve møtet. I henhold til vedtak
på landsmøtet i 2003 får klubbene
refundert reiseutgifter for første
delegat, og halvparten av reiseutgiftene for øvrige delegater.
Grunnlaget for dekning av kostnader er kostnadene ved bruk av
billigste oﬀentlig transport.

Snu arket! Det er mer å fylle ut på neste side!
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Landsmøte 24. august 2019,
Insperia Science Center,
Hotellbestilling Quality hotell, Sarpsborg
Enkeltrom uten fullpensjon kr 1090.-/med fullpensjon kr 1650 pr natt. Dobbeltrom uten fullpensjon kr. 720,-/
med fullpersjon kr 1380,- pr person pr natt. Prisene er inkl. frokost. Ønskes overnatting fra onsdag-torsdagfredag eller søndag-mandag, må dette angis på eget ark.

Overnatting: Enkeltrom
fre-lør
(pris pr. person) u/fullpens. / m/fullpens.

lør-søn

pris

Sum

Navn:

u/fullpens. / m/fullpens.
à kr 1090/1650,- kr

Navn:

à kr 1090/1650,- kr

Navn:

à kr 1090/1650,- kr

Overnatting: Dobbeltrom (pris pr. person)
Navn:

à kr 720/1380,-

= kr

Navn:

à kr 720/1380,-

= kr

Navn:

à kr 720/1380,-

= kr

à kr 306,à kr 315,-

= kr
= kr

Møtepakke lørdag for delegater
Lunsj på hotellet koster kr 315,- for de som ikke har fullpensjon

Antall:
Antall:

Festmiddag og Palmares for Nordia 2019 på Quality hotell Sarpsborg inkl. viner; lørdag kl. 1900
Festmiddag og Palmares
kr 990 pr. person
For hotellgjester med fullpensjon er prisen kr 780 pr. personfor middagen
Antall:
à kr 990,-/780,- = kr

Totalsum

Det er viktig at hotellbestillinger gjøres innen fristen 1. juni da det er holdt
av et begrenset antall rom i perioden og det er andre arrangement i området
som også har behov for hotellrom samtidig. Det er også mulig å bestille hotellrom direkte fra hotellet, men det er viktig at de som har gjort dette ikke
også bestiller via Norsk Filatelistforbund.
Ytterligere opplysninger kan man få pr. e-post ved henvendelse til forbundskontoret (nf@ﬁlatelist.no).
Både innmelding av delegater og bestilling av hotell må gjøres på dette skjemaet. Forbundskontoret vil
også i år administrere hotell-bestillingene, sørge for kontakten med hotellet, og sende faktura til klubbene
for riktig beløp før Landsmøtet.
Spørsmål om påmelding av delegater og bestilling av hotell kan rettes til forbundskontoret,
nf@filatelist.no.
Vi håper på god deltakelse og ønsker velkommen til en begivenhetsrik helg for alle frimerkesamlere.
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