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STYRETS FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Forbundspresidenten 0nsker velkommen.

1. a. Valg av dirigent
b. Valg av referent
c. Valg av to representanter til a underskrive protokollen

Disse skal ogsa fungere som stemmekontroll0rer

2. a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av dagsorden
c. Godkjenning av fullmakter
d. Navneopprop og fastsettelse av stemmetall

3. Forbundsstyrets beretning for de to siste ar

4. a. Regnskap for de to siste ar, herunder revisors beretning
b. Budsjett for de to neste ar, herunder fastsettelse av kontingent

5. Innkomne forslag
Styret i Norsk Filatelistforbund forslag: Endring av lovene
a. Styrets sammensetning
b. Periode mellom Iandsm0tene
c. Oppjustering av tekster

6. Valg av tillitsmenn for to ar
a. Forbundspresident (velges sasrskilt)
b. Seks styremedlemmer (ved lovendring fire styremedlemmer)
c. Tre varamedlemmer til styret (ved lovendring ett varamedlem til styret)

7. Valg av valgkomite pa tre medlemmer

8. Valg eller oppnevning av andre faste utvalg eller komiteer
Det er ingen for slag om vesentlige endringer av eksisterende utvalg eller nedsetting
av nye utvalg som krever tilslutningfra Representantskapsm0tet. Posten utgar.

9. Valg av revisor for to ar

10. Andre saker
Representantene gis anledning til a komme med synspunkter pa forbundets virksomhet.
Saker som tas opp under dette punktet kan ikke tas opp til realitetsbehandling eller
vedtak, siden forbundets lover krever at forslag som skal behandles av
representantskapsmotet ma vaere innsendt skriftlig innen 1. mars.
F01gende saker er innmeldt:

a. Fremlegg fra Striletaggen-Nordhordlands Filatelistklubb



b. Diskusjon med innledning ved Erik Martens: Morgendagens utfordringer for
frimerkesamleriet! (seNFT 1/21)

c. Er det 0nskelig at sty ret arbeider med a etablerer en samlermatrikkel? Innledning v/ Jon
Klemetsen

d. Arbeidet rundt digitalisering gj0r det 0nskelig a etablere et utvalg med medlemmer
utenom styret for a se pa realistiske muligheter rundt dette. Innledning v/ Jon Klemetsen

APNING
Metet ble apnet ca. kl. 9.05 av Frank Gilberg, forbundspresident.

1. a. Valg av diligent
Styrets forslag: Fetter E. Pedersen (Kristiansand).

Vedtak: Fetter E. Pedersen ble valgt.
Dirigenten overtok deretter m0teledelsen.

b. Valg av referent.
Styrets forslag: Arvid L0hre (Skedsmo).

Vedtak: Arvid Lehre ble valgt.

e. Valg av to representanter til a underskrive protokollen.
Disse skal ogsa fungere som stemmekontroll0rer.
Styrets forslag: Bj0rn Munch (Nordenfjeldske) og Stein Pedersen (Namsos).

Vedtak: De to foreslatte ble valgt.

2. a. Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

b. Godkjenning av dagsorden.
Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

c. Godkjenning av fullmakter.
Det forela 5 fullmakter, som sammen med de 0vrige endringene ble referert i forbindelse
med navneoppropet.

Vedtak: 5 fullmakter ble godkjent.

d. Navneopprop og fastsettelse av stemmetall.
Navneoppropet ble foretatt av forbundssekretaer Bj0rn Muggerud.

Vedtak: Det var 51 stemmeberettigede, inkludert fullmaktene.

3. Forbundsstyrets beretning for de to siste ar.
Beretningen ble gjennomgatt ved at dirigenten refererte den punktvis.
I tillegg til dirigentens egne kommentarer hadde Terje Hjelde (Bod0) ordet.
Under beretningens punkt 4, Norsk Filatelistisk Tidsskrift, ble det gitt applaus til redakt0r
0yvind Refsnes for bans innsats med tidsskriftet.

Vedtak: Beretningen godkjent i sin helhet.

4. a. Regnskap for de to siste ar, herunder revisors beretning.
Karl-Erik L. Olsen (forbundsstyret) orienterte generelt omkring regnskapene for de to siste
arene. Resultatet samlet for de to siste arene ble kr.731 000 bedre enn budsjettert.
F01gende hadde ordet: Terje Hjelde (Bod0), Niels Mariendal (Gj0vik), Tore Berg (Oslo),
Henning. J. Mathiassen (nettsideredakt0r for NF), Sverre 0degaard (observat0r, Gj0vik),
Bj0rn Munch (Nordenfjeldske), Jon Klemetsen (forbundsstyret).

Vedtak: Regnskapet 2019 og 2020, godkjent.
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Punkt 4 b ble vedtatt flyttet til etter behandling av punkt 5.

Motet ble avbrutt av kaffepause ca.kl. 10.00-10.20.

5. Innkomne forslag
Styret i Norsk Filatelistforbund forslag: Endring av lovene.

Det er 3 elementer/saker som behandles og stemmes over hver for seg. Svein H. Andersen fra
Forbundsstyret orientert generelt om forslaget.

Terje Hjelde (Bod0) la fram felgende forslag:
- Ad punkt 5 pa dagsorden. Styret og medlemmer i respektive klubber har grunnet pandemien
ikke hatt mulighet til a behandle deforeslatte endringene av lovene. Derfor anmoder Bodo
Frimerkeklubb om at behandlingen av lovendringsforslaget utsettes til neste landsmote i 2023.
Forslagsstilleren ba om skriftlig avstemming pa dette forslaget.
F01gende hadde ordet: Ulf Vege (B0), Tore Berg (Oslo), Kjell Kaarvang (Grimstad), Steinar
Marvik (Kongsberg), Olav Hakonsen (Bergen), Niels Mariendal (Gj0vik), Arvid L0hre
(Skedsmo).
Kravet om skriftlig votering ble tatt opp til avstemming.
Vedtak: Voteringen over Bodes forslag kan gjores med handsopprekning.

Deretter ble Bod0s forslag tatt opp til votering med handsopprekning.
Vedtak: 11 for og 40 mot. Bodes forslag om a utsette hele lovforslaget ble ikke vedtatt

a. Styrets sammensetning
- Styrets sammensetning og arbeidsform. Det fores/as at styret gjores mindre; President, fire

medlemmer og ett varamedlem. Se § 7 under punkt 7.1 og § 11 under punkt 11.1.6. For plikter
og arbeidsform, se § 12 og § 13., foreslar styret enforenkling i arbeidsform og metode ved a
benytte digitale flater som den vanligste moteformen, herunder at defleste styremotene
gjennomfores pa nettet. Den st0rste gevinsten vil vcere 0konomisk, tilncermet 30-40 %
reduksjonpd kostnader tilknyttet gjennomforingen av styremoter.-
F01gende hadde ordet i tillegg til dirigenten: Sverre 0degaard (observat0r, Gj0vik), Tore Berg
(Oslo), Torstein Gundersen (Arendal), Sade Rotas (Stj0rdal), Niels Mariendal (Gj0vik), Frank
Gilberg (forbundspresident), Ulf Vege (B0), Odd Runar Aslaksen (Stathelle), Botolv B.
Bratalien (Hallingskarvet).
Jan Lauridsen (Vard0) la fram IMgende forslag:

- Paragrafene omhandlet under punkt a beholdes med dagens tekst.
Avstemmingen foregikk ved handsopprekning.

Vedtak: Forslaget fra Jan Lauridsen vedtatt med 44 mot 7 stemmer, og styrets
sammensetning beholdes.

b. Periode mellom landsmetene
- Her onsker styret at perioden mellom landsmotene kan vcere 2-3 dr avhengig av om det skal
gjennomfores en Nordia utstilling. Erfaringen fra Gralum ogNordia 2019 viste at ved a
gjennomfore begge arrangementene pa samme sted og tid, ble det skapt en fin okonomisk
gevinst. Se § 8 samt §11 hvor «2 ar» endres til «periode» der hvor aktuelt.-

Etter innspill under behandlingen av dette punktet la forbundsstyret ved Svein H. Andersen fram
nytt forslag om endring tekst pa § 8:

- Ordincert landsmote med representantskapsmote holdes normalt annet hvert dr, til den tid
ogpa det sted som bestemmes av forbundsstyret. Dersom andreforhold tilsier det, kan
representantskapsmotet forlenge perioden til tre ar.

F01gende hadde ordet i tillegg til dirigenten: Sade Rotas (Stj0rdal), Olav Hakonsen (Bergen), Jan
Lauridsen (Vard0), 0ivind Rojahn Karlsen (Drammen), Erik Martens (Stavanger), Tore Berg
(Oslo), Terje Hjelde (Bod0), Niels Mariendal (Gj0vik), Dag Aabj0rnsr0d (Skien), Sverre
Odegaard (observat0r, Gj0vik).



Vedtak: Det nye forslaget fra forbundsstyret ved Svein H. Andersen pa endring av § 8 ble
vedtatt med 48 stemmer. Endringen far felger for andre paragrafer, som ma rettes opp
tilsvarende.

Som f01ge av denne lovendringen, la forbundsstyret fram folgende forslag:
- Med bakgrunn i vedtatt lovendring (av) § 8, foreslar forbundsstyret at landsmotet avholdes i
2024 sammen med' NORDIA 2024.

Vedtak: Forslaget om at neste landsmotet avholdes i 2024 sammen med Nordia 2024
vedtatt med 45 stemmer.

c. Oppjustering av tekster
Forbundsstyret foreslo utsettelse av oppjusteringen av lovtekstene. Klubbene gis anledning til
a komme med innspill med frist 1.1.2022. Det opprinnelige forslaget fra forbundsstyret kom
derfor ikke opp til votering, og representantskapsm0tet tok derfor h0ringsfristen til
etterretning. I stedet la forbundsstyret ved Svein H. Andersen fram forslag om endringer av en
spesiell lov, § 11.1.1.
Gjeldende lov har tekst:
-11.1.1 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til a underskrive protokollen. Disse
velges blant representantene.
Forbundsstyrets forslag til ny siste setning:
- Disse velges blant de tilstedevcerende.
F01gende hadde ordet: Svein H. Andersen, Tore Fravig (Oppegard) og Tore Berg (Oslo).

Vedtak: Forbundsstyrets forslag om lovendring av siste setning i § 11.1.1. ble vedtatt med
49 stemmer. Siste setning i nevnte paragraf lyder na: - Disse velges blant de
tilstedevaerende.

4 b. Budsjett for de tre neste ar, herunder fastsettelse av kontingent.
Det forela opprinnelig f01gende forslag.
«Forbundsstyret foreslar uendret medlemskontingent pa kr. 400,- pr. arfor arene 2022 og
2023. Det gjores oppmerksompa at det med denne kontingentenfortsatt budsjetteres med
et betydelig underskuddfor de kommende arene.»
Sty ret foreslo a opprettholde budsjertet, selv om eventuell gevinst av et redusert sty re faller bort.
Vedtak: Forbundsstyres forslag om uendret medlemskontingent pa kr 400 per ar for
arene 2022, 2023, og 2024, samt budsjettforslag for 2022, 2023 og 2024, ble godkjent med
50 stemmer for.

Motet ble avbmtt av lunsj ca. kl. 12.30 til 13.20.

6. Valg av tillitsmenn for perioden, pa 3 ar. Olav Hakonsen fra valgkomiteen orienterte.
a. Forbundspresident (velges saerskilt)

Valgkomiteens forslag: Frank Gilberg (gjenvalg).
F01gende hadde ordet til forslaget i tillegg til forbundspresidenten; Terje Hjelde (Bod0) og
Bj0rn Bendiksen (Drammen)
Vedtak: Frank Gilberg enstemmig valgt ved skriftlig valg.

b. Seks styremedlemmer: Valgkomiteens forslag:
Per Christian Stubban, Trondheim (gjenvalg)
Atle Fossmark, Stavanger (gjenvalg)
Karl-Erik L. Olsen, Tromse (gjenvalg)
Lars Bratalien, Elverum (gjenvalg)
Per-Christian Wallen, Drammen (ny, opprykkfra varamedlem)
Oivind Westbe, Arendal (ny, opprykkfra varamedlem)

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.
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c. Tre varamedlemmer til styret.
Valgkomiteens forslag:
1. Oistein B0e, Bergen (ny)
2. ThoralfRye Alsaker, Nordfjordeid (gjenvalg)
3. Per Helmer Skaali, Sentrum FK (ny)

Forslag fra Vidar Hauge Halvorsen (Moss) pa Inge Johansen (Moss)
Opptellingen ved den skriftlige avstemmingen ga f01gende antall stemmer: Inge Johansen (22),
0istein B0e (46), Per Helmer Skaali (42) og ThoralfRye Alsaker (40).
Vedtak: Som tre varamenn til styret velges:

1. Oistein B0e, Bergen (ny)
2. Per Helmer Skaali, Sentrum FK (ny)
3. Thoralf Rye Alsaker, Nordfjordeid (gjenvalg)

7. Valg av valgkomite pa tre medlemmer.
Forbundsstyret foreslo f01gende valgkomite for valgene i 2021:

Olav Hakonsen, Bergen (gjenvalg)
Jan Lauridsen, Varde (gjenvalg)
Odd Arve Kvinnesland, Lyngdal (gjenvalg)

Terje Hjelde (Bod0 foreslo) la fram f01gende motforslag:
Odd Arve Kvinnesland, Lyngdal
Sten Isaksen, Bodo
Viggo Andresen, Askim

Vedtak: Terje Hjeldes forslag fait med 16 mot 34 stemmer.
Forbundsstyrets forslag til vaigkomite er dermed vedtatt.

(8. Posten utgar.)

9. Valg av revisor for to ar. Forbundsstyrets forslag:
Revisorhuset AS, velges som revisor for arene 2021, 2022 og 2023.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

Arsmetesakene ble formelt avsluttet kl. 13.56.

10. Andre saker.
Representantene gis anledning til d komme med synspunkter pd forbundets virksomhet. Saker som
tas opp under dette punktet kan ikke tas opp til realitetsbehandling eller vedtak.

a. Fremlegg fra Striletaggen-Nordhordlands Filatelistklubb
Skrivet fra Striletaggen var gj engirt i sin helhet i sakspapirene til Iandsm0tet. Det var sendt inn
innen fristen som et forslag til behandling pa Iandsm0tet. Forbundets svar til klubben var ogsa
gj engirt i sakspapirene. Klubben avsto fra videre kommentarer.

b. Diskusjon med innledning ved Erik Martens: Mprgendagens utfordringer for
frimerkesamleriet! (se NFT 1/21)
Erik Martens holdt et kort innlegg med bl.a. tips om s0knad om midler fra kommunen.

e. Forbundets avtale om samarbeidet med GiBud.
Svein H. Andersen (forbundsstyret) og Henning J. Mathiassen (nettsideredakt0r for NF) orienterte.
Deretter ble John-Arne Paulsen fra GiBud med pa en storskjerm, ga sin orientering om samarbeidet
og svarte pa sp0rsmal.
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d. Ulf Vege (B0) inviterte alle samlere til den 29. samlerfestivalen, som arrangeres i
Telemarkshallen i Be, 12.-14.november 2021.

e. Ivar Sundsbo orienterte om dommer og utstillerkurs under Filos 2021 i Oslo.
(Av praktiske grunner ble innlegget avholdt mellom to punkter tidligere i programmet.)

f. Tore Berg (Oslo). Reklamerte ogsa for Filos 2021.

5t~T' noWfrilfer,
g. Henning J. Mathiassen reklamerte for Drafnia 2021, 15."20. november.

h. Yngve Lundblad reklamerte for Polarfilex i Tromse, siste helga i 2022.

i. Jon Klemetsen stilte sp0rsmal om det var 0nskelig at styret arbeider med a etablerer en
samlermatrikkel? Han gar na selv ut av styret, men 0nsket likevel a se pa realistiske muligheter
rundt dette. Saken kunne ikke realitetsbehandles, men det var ingen motforestillinger om at ban
fortsatte arbeidet.

j. Yngve Johanscn, moderator for forbundets facebook-side, orienterte.

Representantskapsmetet ble avsluttet av gjenvalgt forbundspresident Frank Gilberg.

Tiller, 4. September 2021

Arvid Lehre Bj0rn Munch Stein Pedersen
(referent) (valgt representant) (valgt representant)


