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Vedtatt av styret i Norsk Filatelistforbund 12.06.2020. 

 

 

1. Informasjons- og publikasjonsutvalget er opprettet av og underlagt styret i Norsk 

Filatelistforbund.  

2. Utvalget består av minst tre medlemmer fra Forbundets styre. Styret i Norsk 

Filatelistforbund utpeker leder i utvalget. Forbundspresidenten har rett til å delta på møter i 

utvalget. 

3. Utvalget skal arbeide for: 

- Å øke interessen for frimerkesamling som hobby. 

- Å fremme frimerkesamling som en rik og meningsfull fritidsyssel for alle aldersgrupper. 

- Å stimulere frimerkesamlere til å bli medlem av klubber i Norsk Filatelistforbund eller 

Norsk Frimerkeungdom. 

- Å vurdere og eventuelt tilrettelegge for publikasjon av litteratur om frimerkesamling 

- Å standardisere stempelkataloger 

4. Oppgaven søkes løst gjennom utvikling av ulike former for informasjons – og 

utviklingstiltak rettet mot forbundsklubber og allmennheten.  

5. Utvalget skal også ta initiativ til innsamling og formidling av gode ideer eller tiltakskonsept 

som er utviklet av andre. 

6. Norsk Filatelistisk Tidsskrift, Norsk Filatelistforbunds nettside og Norsk Filatelistforbunds 

Facebookside skal understøtte punkt 3 og 4 i mandatet. Utvalget skal aktivt medvirke til 

samarbeid og koordinering på tvers av mediene. Det skal være fokus på Forbundets og 

klubbenes aktiviteter og synliggjøring av disse. Mangfoldet innen frimerkesamling og 

filateli skal presenteres, og klubbene/medlemmene skal aktivt inviteres til å komme med 

bidrag. 

Arbeidet med å få medlemmene til bruke digitale, sosiale media (nettside og facebookside) 

må ha høy prioritet blant utvalgets oppgaver. 

Kontakten mellom de ansvarlige for de forskjellige mediene og utvalget må være løpende, 

og utvalget må informere til medieansvarlige om saker før og etter utvalgsmøter. Det skal 

være en kjent og tydelig kommunikasjonskanal mellom utvalget og de medieansvarlige. 

7. Tiltak som medfører utgifter for forbundet skal først kostnadsberegnes og godkjennes av 

forbundsstyret eller forbundspresidenten før de settes i verk. 

8. Utvalget skal avgi skriftlig rapport til styret minst en gang pr år. 

 


