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1. NORWEX-fondet er et fond til filateliens og posthistoriens fremme i Norge. Det bestyres av et
fondsstyre oppnevnt av Norsk Filatelistforbund og Posten Norge AS etter nærmere vedtatte
regler.
Fondet består av midler skaffet til veie ved frimerkesamleres innkjøp av de av Posten Norge AS
utgitte særutgaver i forbindelse med den internasjonale frimerkeutstilling NORWEX 80, og av
overskuddsmidler fra avholdelsen av den internasjonale frimerkeutstilling NORWEX 97, som i
sin helhet ble finansiert av Posten Norge AS. I tillegg er fondet tilført midler etter den nordiske
frimerkeutstilling Nordia 2014.
2. Beslutningen om å opprette fondet ble fattet på Norsk Filatelistforbunds landsmøte i Stavanger
13. juni 1981, etter forslag fra NORWEX-utstillingens eksekutivkomite.
3. Formålet med fondet er:
 å fremme frimerkesamling som hobby og meningsfylt fritidsaktivitet,
 å fremme studiet av Norges frimerkeutgaver, poststempler og andre filatelistika, samt Norges
posthistorie.
4. Grunnkapitalen i NORWEX-fondet var ved opprettelsen kr. 1.000.000,-.
Etter NORWEX 97 ble tilført ytterligere kr. 750.000,- og etter Nordia 2014 kr 100.000,-, slik at
grunnkapitalen er kr 1.850.000,-. Ytterligere midler kan tilføres fondet fra fremtidige
utstillinger, frimerkeutgivelser og arrangementer.
5. Fondets grunnkapital skal ikke kunne røres uten etter godkjennelse av Norsk Filatelistforbunds
landsmøte, der slik godkjennelse krever 2/3 flertall, og etter godkjennelse fra Posten Norge AS.
6. Fondets midler skal plasseres med betryggende sikkerhet til best mulig avkastning. Avkastning
av fondet skal hvert år deles ut til filatelifremmende formål, slik disse er definert i pkt. 3.
Midlene skal deles ut etter søknad, men kan også deles ut etter innstilling fra fondsstyret.
Utdeling skal vanligvis skje én gang i året i forbindelse med Frimerkets Dag. Søknadsfristen for
tildelingen skal være 31. mai i søknadsåret. Fondets midler forvaltes av Norsk Filatelistforbund,
men disponeres av fondsstyret.
7. Fondets styre består av tre representanter for filatelistene, som alle må være medlemmer av en
klubb tilsluttet Norsk Filatelistforbund, og to representanter for Posten Norge AS. Filatelistenes
representanter oppnevnes av forbundsstyret for fire år av gangen. Posten Norge AS oppnevner
sine representanter, også for fire år av gangen. Fondsstyret velger selv sin formann med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
8.
A.
B.
C.

Følgende kan søke tildeling fra Fondet:
Frimerkeklubb eller forening tilsluttet Norsk Filatelistforbund.
Frimerkeklubber, foreninger og grupper utenfor Norsk Filatelistforbund.
Enkeltpersoner og grupper som driver studier og arbeider, som etter Fondsstyrets vurdering er til
gagn for norsk filateli og posthistorie, eller for frimerkesamling som hobby og meningsfylt
fritidsaktivitet.
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9. Søknadene skal være skriftlige og sendes til NORWEX-fondets sekretariat. Alle søknader skal
være begrunnet, og søkeren skal oppgi størrelsen på det beløp det søkes om. For søknader som
angår klubber eller gruppers drift skal det vedlegges regnskap for siste driftsår. For søknader
vedrørende utstillinger, publikasjoner, studiearbeider eller tilsvarende, skal det vedlegges
budsjett.
10. Fondsstyret trer sammen når det er nødvendig for å behandle de innkomne søknader, etter
forutgående innkallelse fra Forbundssekretariatet. Over fondsstyrets forhandlinger føres en
protokoll som skal undertegnes av alle deltakere i Fondsstyrets møter.
11. Alle seriøse søknader skal realitetsbehandles på Fondsstyrets møter. Vedtak om utdeling fattes
med alminnelig flertall. Tildelinger på mer enn kr. 10.000,- skal dessuten ha tilslutning fra minst
én av Posten Norge AS’ representanter.
12. Søkere som driver ervervsmessig virksomhet med frimerker, faller utenfor rammen av fondets
intensjoner. Det samme gjelder søknader vedrørende ervervelse av frimerkemateriale eller
utbygging av samlinger.
13. Søknadsfrist, vilkår for utdeling og fremgangsmåte ved søknad skal klart gå frem av
kunngjøring i NFT og andre norske filatelistiske tidsskrifter og må rykkes inn i god tid, jfr.
pkt. 6. Sekretariatet kan utarbeide et søknadsskjema som kan forlanges brukt. Tildelingene fra
fondet skal i størst mulig utstrekning skje i forbindelse med den årlige avholdelse av Frimerkets
Dag. Fondsstyret kan også gi forhåndstilsagn om tildeling på kommende års budsjett om dette er
nødvendig. Alle tildelinger fra fondet skal offentliggjøres i NFT en gang i året.
14. Midler som står til disposisjon for utdeling, som av ulike årsaker ikke kommer til anvendelse i
inneværende år, legges automatisk til neste års utdeling.
15. NORWEX-fondet kan bare oppløses etter vedtak fattet på Norsk Filatelistforbunds landsmøte
med 3/4 flertall og etter at Posten Norge AS på forhånd har gitt sin tilslutning. Fondets midler
skal, ved eventuell oppløsning, stilles til disposisjon for andre formål som etter landsmøtets og
Posten Norge AS’ vurdering er til gagn for filatelien.

