Norsk Filatelistforbunds Landsmøte 2021
Påmelding av delegater og hotellreservasjon
Klubbens navn:
Kontaktperson:
Adresse:
E-post:
Telefon:

Delegater til Representantskapsmøtet
Etternavn

Fornavn

Delegat nummer 1
Delegat nummer 2
Delegat nummer 3
Delegat nummer 4-6
(evt. vararep.,
observatører o.a.)
VIKTIG
Antall delegater (representanter)
som hver klubb kan velge til Representantskapsmøtet, er bestemt
i Norsk Filatelistforbunds lover §6.
Medlemstallet gjelder pr. 1. januar
2021.
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
12. april. Skjemaet er også tilgjengelig på www.filatelist.no.
Det vil bli kontrollert at de påmeldte
delegatene er hovedmedlem 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!

Landsmøte 2021,Hotellbestilling
Quality Hotel - Panorama, Tiller
Prisene er inkl. frokost. Ønskes overnatting fra torsdag-fredag eller søndag-mandag, må dette angis på eget
ark (NB! andre priser kan gjelde).

Overnatting: Enkeltrom

fre-lør

lør-søn

pris

Sum

Navn:

à kr.

850,- = kr

,-

Navn:

à kr

850,- = kr

,-

Navn:

à kr

850,- = kr

,-

Overnatting: Dobbeltrom

fre-lør

lør-søn

pris

Sum

Navn:

à kr 1.050,-= kr

,-

Navn:

à kr 1.050,-= kr

,-

Navn:

à kr 1.050,-= kr

,-

Møtepakke lørdag for delegater, inkl. lunch

Antall

à kr 520,- = kr

,-

Festmiddag inkl. viner; lørdag kl. 1900

Antall

à kr 1.090,- = kr

,-

Antall

à kr 450,- = kr

,-

Totalsum

kr

,-

Navn:
Navn:
Navn:
«Uformell aften» fredag kl. 1930

Som kjent er det foreløpig en uavklart situasjon med covid-19 i Norge. Selv om det er noe tid frem til landsmøtet,
ser vi oss nødt til å ta et forbehold, om at nasjonale og lokale myndigheter har åpnet for et slikt arrangement.
Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene til Norsk ﬁlatelistforbund og Nordenfjeldske Filatelistforening.
Ytterligere opplysninger kan man få pr. e-post ved henvendelse til forbundskontoret (nf@ﬁlatelist.no) eller
Per Christian Stubban, Nordenfjeldske Filatelistforening (pstubban@outlook.com)

Både innmelding av delegater og bestilling av hotell må gjøres på dette skjemaet. Forbundskontoret vil
også i år administrere hotellbestillingene, 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.

