Bodø Frimerkeklubb - Retningslinjer for klubbmøter
På grunn av den rådende situasjonen med Covid-19 pandemien, har styret i Bodø
Frimerkeklubb vedtatt en del retningslinjer for klubbmøtene framover. Disse retningslinjene
er i henhold til myndighetenes regler om smittevern, og skal sørge for at det er trygt for
medlemmene i klubben å komme på klubbmøtene. Disse retningslinjene gjelder fra og med
første klubbmøte 27. august og inntil videre. Disse kan bli endret om situasjonen endrer seg,
eller vi ser at ting ikke fungerer praktisk.
Arrangement av bord og stoler:
Styret har vedtatt et arrangement av bord og stoler som skal sikre at regelen om 1 meter
avstand mellom møtedeltakerne blir opprettholdt. (Bordene blir i hovedsak stående slik vi er
vant til, men det blir færre stoler og lengre avstand mellom disse). Dette medfører dessverre
noen ulemper, slik som begrenset bevegelsesfrihet, (vi holder oss mest mulig på plassen vår
under hele møtet), noen får kanskje ikke sitte på sin "faste plass", o.l. Dette er ulemper vi
dessverre må leve med hvis vi skal arrangere møter, da "1-metersregelen" er vesentlig i
smittevernet.
Antibac
Klubben skaffer antibac for håndvask og desinfisering av overflater. Møtedeltakerne
desinfiserer hendene ved ankomst, og ellers ved behov.
Påmelding
Reglene sier at vi ikke kan være mer enn 20 personer til stede. For å holde kontroll med
antallet, (og unngå at folk tar turen til klubben og ikke kommer inn på møtet fordi det er fullt),
må vi ha påmelding. Vi er også pålagt å føre deltakerliste med kontaktinformasjon. (Dvs.
navn og telefonnr.). Denne listen føres av formann og forblir i klubben, men må kunne
fremlegges til myndigheter hvis det skulle bli aktuelt med smittesporing.
Påmelding skjer til formann Hjelde, tidligst mandag kl. 19:00, og senest onsdag kl. 19:00, i
den uka møtet finner sted. Du kan ringe, sende SMS eller e-post. Her gjelder i utgangspunktet
"først til mølla" prinsippet. Idet vi når 20 påmeldte er det fullt. Ut fra oppmøtene på tidligere
møter, burde det ikke være så mange som ikke kommer inn, men skulle det vise seg at
interessen blir så stor at vi må avvise folk, må vi eventuelt vurdere loddtrekning, e.l. om
plassene. Formannen sender bekreftelse på at du har fått plass.
Dessverre blir konsekvensen av deltakerbegrensningene at klubbmøtene først og fremst blir
forbeholdt klubbens medlemmer. Dette er uheldig, siden det går ut over muligheten til ny
rekruttering av medlemmer, men dette må vi nok leve med en stund til.

Påmelding: Terje Hjelde, tlf. 480 93 977, e-post: terje_hjelde@yahoo.no
Oppmøte
Dørene åpnes kl. 18:00 som vanlig, men oppmøte må skje før kl. 18:30. Da stenger vi dørene.
Denne fristen kan nok føre til ulemper for noen, men dette gjøres for å unngå for mye trafikk
og nærkontakt mellom møtedeltakerne.
Kontantfritt
Pga smittebegrensning er møtene inntil videre kontantfrie. Alle kjøp, inkl. auksjoner,
faktureres etterskuddsvis.

Påmeldingsavgift
Det er innført en påmeldingsavgift på kr. 50,-. Denne avgiften inkluderer kaffe og lodd.
Denne avgiften faktureres etterskuddsvis, etter hvert møte.
Lotteri
Det blir ingen fysiske lodd som vi er vant til. Gevinster trekkes i stedet ut på navn. (Man kan
vinne flere ganger). Betaling for lodd er inkludert i påmeldingsavgift. Noen vil kanskje
reagere på at det på denne måten blir tvunget kjøp av kaffe og lodd, men det er viktig at dere
husker at kaffe og loddsalg er det som betaler leie av lokalet. Om dette faller bort, må vi få inn
de pengene på andre måter, og det vil nok innebære at medlemskontingenten må økes!
Kaffe
Kaffe serveres ved bordene. Med tanke på smittevern bruker vi pappkrus.
Auksjoner
Det blir maksimum 5 auksjoner pr. klubbmøte, hvorav en av disse er forbeholdt klubben.
Maksimalt 15 objekter pr. auksjon. Grunnen til begrensningen er at vi har 5 tilgjengelige bord
for objekter. Da kan 5 medlemmer av gangen undersøke objektene ved hvert sitt bord, slik at
vi holder forsvarlig avstand. Auksjoner innmeldes til formann Hjelde senest tirsdag kl. 19:00 i
den uka møtet avholdes. Om det innmeldes flere enn 5 auksjoner, vil klubben avgjøre hvilke
som kommer med. Til hver auksjon skal det lages 25 auksjonslister. Auksjonslistene vil bli
lagt ut på hver sitteplass, samt en liste på hvert objektbord.
Det du kjøper på auksjoner blir fakturert samlet på etterskudd, etter hvert møte. Hvis du f.eks
kjøper objekter for til sammen kr. 100,-, vil du etter møtet få en faktura på 150,-, som er
auksjonskjøp, (100,-), pluss påmeldingsavgiften, (50,-). Faktura kommer på e-post fra
kasserer.
Innleverte auksjoner vil bli kreditert etterskuddsvis, fratrukket klubbens provisjon.
Tips til dere som lager auksjoner: Om dere har tid og mulighet, kan dere jo scanne/fotografere
objektene, og på forhånd sende liste til klubbens medlemmer. Da blir kanskje behovet for
visning på klubbmøtene redusert.
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