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Lovendringer høring hos Forbundsklubbene
På representantskapsmøtet i Trondheim 4. september ble de fleste av styrets forslag til lovendringer trukket
fordi en rekke delegater var av den oppfatning at forbundsklubbene ikke hadde rukket å behandle dette etter
utsendelsen i april pga. pandemien.
Forbundsklubbene gis en forlenget frist til å komme med kommentarer til forslaget til 1.1.2022. Etter dette vil
styret bearbeide kommentarene og sende et revidert forslag ut til forbundsklubbene i god tid før neste
representantskapsmøte i 2024.
Det nye forbundsstyret har enda ikke behandlet denne saken, men det understrekes at forbundsstyret setter
stor pris på forslag til formuleringer som er utvetydige og har ingen problemer med å se at det i forslaget til
representantskapsmøtet kan være forbedringspotensiale samtidig som det kan være ytterligere gamle
formuleringer som bør oppjusteres.
Det nye styret vil og ta stilling til om ikke-vedtatte forslag skal opprettholdes eller endres/strykes og se på om
det skal tilkomme ytterligere forslag. Det vil bli sett spesielt på det som er formulert som forbundets oppgaver i
§1 da disse sannsynligvis krever oppdatering dersom givere skal kunne oppnå skattefradrag ved donasjoner
til Norsk Filatelistforbund.
Forbundsstyret legger ikke skjul på at det forventes skriftlige tilbakemeldinger fra de forbundsklubbene som
har synspunkter på de fremlagte forslag. Dersom forbundsklubbene skulle ha andre lovendringsforslag, ber vi
om at disse meldes inn samtidig. Forbundsstyret håper og på bistand fra representanter for forbundsklubbene
ved arbeidet som starter i 2022 med oppdatering av forslaget og oppfordrer forbundsklubbene å nominere
personer som ønsker å bidra med dette arbeidet.
Det opprinnelige forslaget til representantskapsmøtet ble gjengitt i saksheftet. Imidlertid ble enkelte
endringspunkter vedtatt (se protokollen fra representantskapssmøtet https://filatelist.no/wpcontent/uploads/2021/09/Protokoll-landsmotet-4-9-2021.pdf Dette medfører at gjeldende lover pr i dag er
justert https://filatelist.no/wp-content/uploads/Blaaboka/Reviderte-lover-pr-7-9-2021.pdf :Dermed er
noen av endringsmerkene i saksheftet også misvisende. Dette dokumentet er oppdatert med disse mindre
endringene og finnes annet sted på denne siden.
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