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LANDSMØTET UTSETTES!
På grunn av smittesituasjonen og usikkerhet om hvor langt man er kommet med
vaksinasjonsprogrammet i juni, har styret i Norsk Filatelistforbund i samråd med Nordenfjeldske
Filatelistforening bestemt at årets landsmøte utsettes til 3.-5. september 2021. Utstillingen
Trondheim 2021 og representantskapsmøtet gjennomføres som tidligere annonsert og samme sted,
men med nye datoer hvor representantskapsmøtet er berammet til lørdag 4. september.
Forbundsklubber som har påmeldt representant(er) og observatører til møtet, vil bli direkte
kontaktet for bekreftelse om påmeldingen opprettholdes med nye datoer. Sannsynligvis vil fristen
for påmelding bli utvidet slik at forbundsklubber som evt. har avventet påmelding får mulighet til å
etteranmelde seg. Dette vil bli kunngjort gjennom NFT og hjemmesiden www.filatelist.no Dersom
noen forbundsklubber allerede har bestilt billetter til juni, bes ombooking foretas umiddelbart.
Nordenfjeldske Filatelistforening vil kontakte påmeldte utstillere direkte, men det er ikke
sannsynlig at det er mulig å etteranmelde seg som utstiller.
I denne forsendelsen følger saksheftet til representantskapsmøtet samt kontingentkravet til klubbene
for 2021. Vi minner om at denne skal være betalt innen 1. mai og beklager relativt kort
betalingsfrist denne gang, men Forbundsstyret ønsket å avklare utsettelsen før utsendingen.

FRIMERKETS DAG 2021
Vi håper situasjonen blir tilnærmet normal over sommeren og årets Frimerkets Dag vil gå normalt
med en forhåpentlig stor tilslutning etter nedstengningsperioden, lørdag 2. oktober.
Forbundsklubber som har eget arrangement på dagen, vil også i år få eget Frimerkets Dag stempel
og årets utforming blir:

Årets frimerkeutgivelser er henholdsvis «Forskning, innovasjon, teknologi»: 2 frimerker + miniark
og «Mopeder og motorsykkel»: 4 frimerker. Det er foreløpig usikkert når motivene kan vises.
Forbundsklubbene må melde inn arrangement til nf@filatelist.no for å være sikret eget stempel.
Siste frist er 1. september. I likhet med de senere år gir Norsk Filatelistforbund en støtte på kr 1000
til arrangørklubber forutsatt at det mottas rapport fra arrangementet som kan publiseres på
hjemmesidene og evt i NFT innen utløpet av oktober 2021.
Ytterligere informasjon rundt Frimerkets Dag vil bli tilsendt forbundsklubber som har påmeldt
arrangement på sensommeren.

