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Norsk Filatelistforbunds utstillingsrammer er lagret i Halden. Disse kan klubbene leie i henhold til 

retningslinjene gitt nedenfor. 

 

Antall rammeflater og type 

 

800“Stockholmia” i kasser á 20 rammeflater (40 Kasser) 

200“Stockholmia” i (10 kasser á 20 rammeflater), men ikke komplette per dato. 

  

Utleie av utstillingsrammer 

 

Utstillingsrammer 

1. Norsk Filatelistforbunds utstillingsrammer er lagret i Halden.  

 

2. Rammene er lagret i: 

 Kasser av 20 stk. rammeflater i en kasse og det er tilgjengelig 40 komplette kasser per dato. 

 10 kasser er fortsatt ikke komplette, men vil bli fortløpende oppgradert, så det totale antall  

 rammer som er lagret vil bli 1000 rammeflater fordelt på 50 kasser ved utgangen av 2020.    

 Kasser er beregnet på alle typene av utstillinger, regional, nasjonal og nordiske utstillinger. 

 

Rammeforvalter 

3. Som rammeforvalter fungerer  Jan Erik Norheim 

 Billebakken Terrasse 45 

 1783 Halden. 

     Mobil: 918 68 861 

     e-post organistenjanerik@gmail.com 

 

Utleie av rammer 

4. Ved utleie av rammer benyttes følgende prosedyre: 

 A. Anmodning om leie av rammer sendes Norsk Filatelistforbunds sekretariat med gjenpart til 

rammeforvalter. Brevet skal inneholde følgende opplysninger: 

  1. Ønsket antall kasser, det er ikke mulig å dele opp en enhet. 

  2. Tidspunkt for leien. 

  3. Forsendelsesadresse. 

  4. Transportmåte. Låner/leier er ansvarlig for transport begge veier. Forvalter kan være 

behjelpelig med tilbud på transport. 

 B. Lån/leie av rammer er gratis for forbundsklubber, men det er et depositum på NOK 500 per 

kasse. Dette vil eventuelt bli trukket fra på tilskuddet fra NF- og eller Norwex fondet. 

Dette innføres pga at leiere skal håndtere rammer og kasser forsvarlig og at riktig antall av 

deler og påmonterte glass er etter veiledningen.  For andre leiere må det forhåndsavtales en 

eventuell leiepris, og et depositum på NOK 1000 etter samme retningslinjer som ovenfor. 

 C. Sammen med rammene sender forvalter instruks, innholdsfortegnelse, monterings- 

anvisninger og rapporteringsskjema. Skjemaet skal fylles ut av låner/leier og returneres 

med melding om eventuelle skader på rammer eller andre mangler. Låner/leier er ansvarlig 

for skader/manglende deler. 
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Kontroll 

5. Rammeforvalter vil kontrollere utlånte enheter mot rapporteringsskjema og sende leier 

kvittering på på epost returnerte enheter, eventuelt faktura for skader/manglende deler som vil 

bli trukket fra depositumet. 

 

 


