
  

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. 
Posten er nå veldig nøye med korrekt adressering og adresser uten gatenavn og nummer blir bare unntaksvis 
fremsendt. 
 
Norsk Filatelistforbund benytter disse listene til adressering av NFT og vi ber om at listene returneres innen 31. 
januar 2023 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 1/23 sendes etter 
planen til trykkeriet i slutten av januar 2023 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 2021, men vi håper å få dette før jul. Vi håper å 
få dette  fordelt og utbetalt klubbene før nyttår. 
 
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 2023.  Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Forbundskontoret. 
 

Høring om Norsk Filatelistforbunds lover 
 
Styret i Norsk Filatelistforbund har gjennomgått lovene på nytt på bakgrunn av innspill på landsmøtet 2021 
samt tilbakemeldingene som kom fra klubbene i etterkant. Et oppdatert forslag til lovendringer er tilnærmet 
klart og vi bli utsendt til klubbene på nyåret 2023 med en ny høringsfrist på et par måneder. Resultatet av dette 
blir det endelige forslaget som Forbundsstyret vil stille på neste representantskapsmøte. Utkastet på nyåret vil 
bare sendes ut på epost og vi ber om at klubber som har problemer med å lese epost, gir særskilt beskjed til 
Forbundskontoret slik at en papirutgave kan sendes i posten.    
 
 
 
 

God Jul og Godt nyttår! 


