
  

N O R S K  F I L A T E L I S T F O R B U N D 
STIFTET 13. JUNI 1931  
       

Tilsluttet Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.) 
 

Adresse: Postboks 2700 St.Hanshaugen, NO-0131  Oslo 
               

 
Medlemslister for klubben. 

 
Vedlagt oversikt over de medlemmer og adresser Norsk Filatelistforbund har registrert for utsendelse av NFT 
pr den angitte dato. Vi ber dere gjennomgå listene nøye for å sjekke om alle navn er med, evt. noen skal 
strykes eller tilføyes. Videre at adressene er korrekte. Vi ber dere spesielt sjekke om postnummer er korrekt 
for steder det har vært endringer i senere tid. Posten er nå veldig nøye med korrekt adressering og adresser 
uten gatenavn blir bare unntaksvis fremsendt. 
 
Norsk Filatelistforbund benytter disse listene til adressering av NFT og vi ber om at listene returneres innen 31. 
januar 2022 påført endringer. Rettelser må altså skrives inn i listene da sekretariatet ikke har kapasitet til å 
gjennomgå klubbens egne medlemslister for eventuelle avvik. Adresselistene for NFT nr 1/22 sendes trykkeriet 
25. januar 2022 slik at endringer som skal gjøres til den utsendelsen, må være oss i hende innen da. 
 
Disse listene danner også grunnlaget for innkreving av forbundskontingenten og fakturaene for dette sendes 
ut til forbundsklubbene i løpet av mars. 

 
Informasjon om kompensasjon for merverdiavgift og svarslipp 

 
Norsk Filatelistforbund har enda ikke mottatt utbetalingene for 2020. Årsaken er at rammen for dette skal økes 
noe som formelt må godkjennes av Stortinget. Vi håper fortsatt dette blir utbetalt snart og vil i så fall bli forsøkt 
fordelt og utbetalt klubbene før nyttår. Godkjennes forslaget fra Regjeringen vil kompensasjonen bli 100 % og 
for de forbundsklubbene som har søkt, vil sannsynligvis utbetalingen bli høyere enn i fjor. 
 
Vedlagte skriv gir nødvendig informasjon om neste års søknad og klubbene oppfordres til å sende inn 
svarslippene så snart regnskapene er revidert og senest 1. juni 2022.  Dersom man igjen i 2022 skulle få en 
situasjon som gjør det vanskelig for Forbundsklubbene å avholde ordinært årsmøte og få et regnskap godkjent 
etter klubbenes statutter, anbefaler vi at det sendes inn søknad basert på et regnskap som er godkjent og 
signert av styret, da vi antar at slike søknader blir godkjent. 
 

Høring om Norsk Filatelistforbunds lover 
 
Det er ønskelig å oppdatere og fornye lovene til Norsk Filatelistforbund. Som meddelt på 
representantskapsmøtet, i NFT og på hjemmesidene (www.filatelist.no) ber forbundsstyret klubbene 
gjennomgå foreliggende forslag slik at det kan utarbeides et nytt forslag basert på kommentarer og eventuelt 
nye innspill. Fristen for slike innspill er satt til 1. mars 2022. Se https://filatelist.no/medlemssider-
nyhetsinformasjon/endring-av-lover-horing-hos-klubbene/ 
 
 

God Jul og Godt nyttår! 
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