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LOVER 

 
for 

 

Troms Filatelistklubb 

 
vedtatt på årsmøtet  8. mars 1984 

med senere endringer 7/3-85, 6/3-86, 10/3-88, 16/3-89, 11/3-93, 10/3-94, 12/3-98, 11/3-99, 13/3-03, 

20/4-06, 13/3-08, 18/3-10, 23/3-17, 8/3-18, 21/3-19. 

 

 



  
 

1 

         I. KLUBBEN OG DENS FORMÅL 
 

 § 1 

  Klubben og formål 

 

 1.1 Troms Filatelistklubb er stiftet 8. november 

1927 og har sete i Tromsø.  Klubben er 

tilsluttet Norsk Filatelistforbund og klubbens 

organ er medlemsbladet TFK-nytt. 

 

 1.2 Klubbens formål er å: 

 a) Øke interessen for og spre 

kunnskaper om frimerke- og 

postkortsamling. 

 b) Samle filatelistisk interesserte 

til medlemsmøter med foredrag, frem-

visning av samlinger, diskusjoner m.v. 

 c) Hjelpe medlemmer med å 

skaffe seg filatelistiske samleobjekter. 

 d) Motarbeide enhver virksom-

het som er til skade for filatelien. 

 e) Avholde lotterier, auksjoner 

og utstillinger. 

 f) Bistå avdøde medlemmers 

etterlatte ved salg av deres samlinger. 

 

 1.3 Klubben skal ha og vedlikeholde et 

filatelistisk bibliotek og om mulig bidra til 

utgivelse av filatelistisk litteratur. 

 

 1.4 Klubben bør ha egen junioravdeling. 

 

 

 II. MEDLEMSSKAP 
 

 § 2 

 Medlemsskap 

 

 2.1 Som medlem kan opptas enhver som har fylt 

18 år.  Søknad skal skje skriftlig. Søknad om 

medlemsskap behandles av styret og refereres 

på medlemsmøte. 

 

 2.2 Medlemmer kan tas opp enten som 

hovedmedlemmer eller som støttemed-

lemmer.  Norske støttemedlemmer skal være 

hovedmedlem av en annen norsk forbund-

sklubb, eller direktemedlem av Norsk 

Filatelistforbund. 

 

 2.3 Søkere mellom 12 og 18 år kan opptas som 

medlem av Troms Filatelistklubbs 

junioravdeling. 

 

2.4 Gjester kan taes med på klubbens ordinære 

medlemsmøter. 

 

 

 

 

 

 § 3 

 Eksklusjon 

 

 3.1 Ved sitt opptak forplikter ethvert medlem seg 

til å følge klubbens lover og statutter.  Dersom 

et medlem overtrer disse, eller ved sin adferd 

i eller utenfor klubben skader klubbens 

interesser, kan styret foreslå å ekskludere 

vedkommende.  Styret forslag refereres på 

første medlemsmøte og blir å forelegge neste 

medlemsmøte som da med alminnelig flertall 

treffer avgjørelse om eksklusjon. 

 

 §4 

 Utmeldelse av klubben 

 

 4.1 Utmeldelse av klubben skal skje skriftlig til 

styret innen 1. desember dersom man vil 

unngå krav om kontingent for påfølgende år.     

 

 4.2 Uttredende medlemmer frafaller alle krav på 

klubbens eiendeler. 

 

 

 §5 

 Kontingent 

 

 5.1 Klubbens del av medlemskontingenten 

fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra sty-

ret.  Innkreving av kontingent for det påføl-

gende år skjer etter årsmøte. Dato for 

innbetaling av kontingent fastsettes av styret, 

dog senest 20. desember, eller for nye 

medlemmer senest en måned etter utsendt 

krav.  Dersom kontingenten ikke betales 

innen fastsatt dato, og etter  gjentatte 

purringer, kan styret stryke vedkommende 

som medlem. 

 

 5.2 Ved fastsettelse av medlemskontingent skal 

det skilles mellom: 

  a) hovedmedlem 

  b) innenriks støttemedlem 

  c) utenriks støttemedlem 

  d) juniormedlem 

 

 5.3 Medlemmer som blir tatt opp mellom 15. mai 

og 15. november betaler halv kontingent for 

innmeldingsåret. Medlemmer som blir tatt 

opp etter 15. november betaler ikke 

kontingent for innmeldingsåret.   

 

 5.4 For hovedmedlemmer og juniormedlemmer 

er Norsk Filatelistisk Tidsskrift inkludert i 

kontingenten. 
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 III. ÅRSMØTET 

 

 § 6 

 Årsmøte 

 

 6.1 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og 

skal ledes av en dirigent valgt av forsam-

lingen. 

 

 6.2 Stemmerett på årsmøtet har alle hoved-

medlemmer med minst et års medlemsskap, 

og som har oppfylt sine forpliktelser overfor 

klubben. 

 

 6.3 Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 8 

stemmeberettigede medlemmer, derav 2 

styremedlemmer, er tilstede. 

 

 6.4 Når ikke annet er bestemt fattes vedtak med 

alminnelig flertall, og dirigentens stemme 

gjør utslag ved stemmelikhet. 

 

 6.5 Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av 

april måned etter styrets nærmere      bestem-

melse.  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles 

av styret, eller etter skriftlig krav til styret fra 

minst 6 stemmeberettigede medlemmer.  

Både årsmøte og ekstraordinært årsmøte 

innkalles av styret med minst 14 dagers 

skriftlig varsel.  Innkallelsen skal inneholde 

dagsorden, og saker som ikke er oppført kan 

ikke behandles. 

 

 6.6 Saker som medlemmer ønsker behandlet på 

det ordinære årsmøtet må være styret i hende 

senest 10. februar. 

 

 6.7 Årsmøtet velger klubbens tillitsmenn og 

treffer de avgjørelser som etter lover og 

statutter ikke kan treffes av styret eller 

ordinært medlemsmøte. 

 

 

 IV. STYRET OG TILLITSVALGTE 

 

 § 7 

 Styre og tillitsvalgte 

 

 7.1 Klubbens tillitsvalgte er: 

 a) Et styre bestående av formann, 

nestformann, kasserer, sekretær og et 

styremedlem.  I tillegg skal det velges 1 

varamedlem. 

 b) Formannen er utsending til 

Norsk Filatelistforbunds repre-

sentantskapsmøte.  I tillegg velges 

representant/er i henhold til med-

lemstallet. 

 c) En revisor og en varamann 

valgt blant medlemmer utenom styret. 

 d) Tillitsmann for biblioteket. 

 e)  Til ordenskapitlet for "Den Gyldne 

Isbjørn" skal velges 4 norske 

medlemmer, hvor en kan være udeko-

rert.  Klubbens formann er i tillegg 

selvskrevet medlem.  Videre skal det 

velges en dekorert varamann.  Valg skal 

foretas etter et femårsjubileum og med 

funksjonstid på 5 år. 

 f) To tilsynsmenn for junior-

avdelingen. 

 g) Redaksjonskomité på 3 

medlemmer. 

 h) Auksjonskomité på fra 3 til 5 

medlemmer.   

 i) Valgkomité på 3 medlemmer. 

Årsmøtet velger formann. 

 

 7.2 Alle tillitsvalgte har en funksjonstid på 2 år, 

hvis intet annet er bestemt. Valgkomiteen 

velges hvert år. Formannen velges separat, og 

er på valg i år som ender på partall. Det velges 

2 styremedlemmer hvert år. Styret fordeler 

vervene seg i mellom. Det velges 1 

varamedlem til styret hvert år som ender med 

oddetall.  I år som ender på partall velges 

redaksjonskomite, juniorledere, tillitsmann 

for biblioteket og revisorer.  I år som ender på 

oddetall velges auksjonskomite og 

utsending/er til forbundets 

representasjonsmøte. 

 

7.3 Dersom det fremsettes motkandidat skal 

valget skje skriftlig. 

 

7.4 Ved ledighet blant klubbens valgte tillitsmenn 

kan suppleringsvalg for resten av perioden 

foretas på et vanlig medlemsmøte. 

 

 7.5 Valgbare som klubbens tillitsmenn er 

medlemmer som har vært medlem i klubben i 

minst 2 år, og som har stemmerett på årsmøtet. 

 

 7.6 Omsetningsleder og redaktør av TFK-nytt 

oppnevnes av styret. 

 

 7.7 Styret kan etter behov oppnevne andre 

komitéer og/eller tillitsmenn. 

 

§ 8 

Styret 

 

 8.1 Formannen innkaller til styremøte etter behov. 

 

 8.2 Varamedlem innkalles og kan delta i 

styremøtene, men har ikke stemmerett uten at 

de møter for et annet styremedlem. 
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 8.3 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 

medlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet 

gjør formannens stemme utslaget.   

 

 8.4 Styret legger frem for årsmøtet årsberetning, 

revidert regnskap, tillitsmennenes beretninger 

samt budsjettforslag for kommende år. 

 

 8.5 Styret utferdiger instrukser for klubbens 

tillitsmenn og funksjonærer.  Instruksene må 

forelegges et ordinært medlemsmøte og 

vedtas med 2/3 flertall. 

 

 

V. ANDRE BESTEMMELSER 

 

§ 9 

Medlemsmøtene 

 

9.1 Formannen representerer klubben og leder de 

ordinære medlemsmøtene.  I hans   fravær  

overtas hans funksjoner av nestformannen. 

 

9.2 Medlemsmøter holdes så vidt mulig hver 14. 

dag  i  tiden  september - mai.  Til første inn-              

kallelse  i  hvert  semester  bør  det medfølge              

oversikt over møtedager i semestret. Styret 

fastsetter program for møtene. 

 

§ 10 

Æresmedlemmer 

 

10.1 Æresmedlemmer  kan  utnevnes  etter forslag 

fra styret eller 6 medlemmer, for særlige 

fortjenester av klubben eller filatelien. 

Forslag avgjøres av et fulltallig styre og 

krever enstemmighet. 

 

10.2 Til æresmedlem kan opptas også personer                

som ikke er eller har vært medlem av                 

klubben. 

 

10.3 Æresmedlemmer betaler kun forbunds-

kontingenten, men har ellers samme 

rettigheter som andre hovedmedlemmer. 

 

§ 11 

Hederstegn 

 

11.1 Klubbens offisielle orden er "Den Gyldne 

Isbjørn".  For denne gjelder egne statutter som 

bare kan endres av årsmøtet, og da med 2/3 

flertall. 

 

11.2 For å stimulere møteinteressen deler klubben 

ut møtemedaljer, første gang etter oppnådde 

50 møter, senere etter 100, 200 møter o.s.v.  

Møtemedaljen tildeles på klubbens 

gebursdagsmøte.  Ved tildeling av medalje av 

høyere grad skal medaljen for lavere grad 

innleveres.  Medaljen bæres bare på klubbens 

gebursdagsfester eller andre klubbinterne 

festlige tilstelninger. 

 

11.3 Som erkjentlighet til personer med langt 

medlemsskap, deles ut 25-årsnål etter 25 års 

sammenhengende medlemsskap (jfr. § 2.1),  

og plakett etter 50 års medlemsskap.  Utdeling 

skjer på klubbens gebursdagsmøte. 

 

11.4 Ved et medlems død, utmeldelse eller 

eksklusjon skal alle utmerkelser gitt av 

klubben tilbakeleveres. 

 

 § 12 

 Lovendringer 

 

12.1 Lovendringer kan kun vedtas av det ordinære 

årsmøte og krever 2/3 flertall.  Lovendringer 

som skal behandles av årsmøtet skal 

forelegges medlemmene senest sammen med 

innkallelsen. 

 

 § 13 

 Oppløsning 

 

13.1 Forslag om oppløsning av klubben kan 

fremsettes av styret eller etter skriftlig krav til 

styret fra minst 6 stemmeberettigede 

medlemmer.  Oppløsning kan bare vedtas på 

to etter hverandre følgende ordinære årsmøter, 

hvor minst halvparten av klubbens stemme-

berettigede medlemmer er tilstede.  Det 

kreves 2/3 flertall for at oppløsning kan vedtas. 

 

13.2 Blir Troms Filatelistklubb oppløst skal 

klubbens eiendeler tilfalle Norsk Filate-

listforbund. 

 


