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Retningslinjer for ekspertutvalget
Ekspertutvalget (EU) er et utvalg som er oppnevnt av og underlagt forbundsstyret (FS). Det har
rådgivende og innstillende myndighet overfor FS i spørsmål som gjelder ekspertise, attestskriving,
forfalskninger og manipulasjoner av norske filatelistiske objekter.
EU har fullmakt til å opptre på vegne av FS/NF i saker som omhandler filatelistisk kriminalitet. EU
skal også informere FS og eventuelt rettslige instanser der dette er påkrevet. Dette gjelder både
kriminalitet ut fra definisjoner i norsk lovgivning og manipulering av filatelistisk informasjon.
I saker som krever økonomiske utlegg av noen størrelse skal dette på forhånd avklares med FS.

Sammensetning:
EU består av minst fire personer som oppnevnes av FS for landsmøteperioden. Blant disse skal være
et medlem fra FS, en fra Norsk Frimerkehandlerforening (etter innstilling fra denne forening) samt
den norske representanten i FIPs kommisjon for bekjempelse av forfalskninger.
Lederen for EU velges av og blant medlemmene i EU.

Arbeidsoppgaver:
1.

EU skal utarbeide og revidere retningslinjer for attestskrivere og påse at disse blir fulgt.
Disse retningslinjene vedtas av FS etter innstilling fra EU og kan endres ved vedtak i FS.

2.

EU skal innstille overfor FS de personer som skal kunne få Norsk Filatelistforbunds
autorisasjon som attestskrivere og holde rede på hvilke områder denne autorisasjonen gjelder
til enhver tid.

3.

EU skal føre et register over personer som skriver attester på norske filatelistiske objekter også de som ikke har NFs autorisasjon - og dessuten følge med i virksomhet som dreier seg
om ekspertise innen filatelien i sin alminnelighet.

4.

EU er et rådgivende organ dersom det i en filatelistisk kriminalsak skal oppnevnes en
koordinator eller en samarbeidspartner i politietterforskningen.

5.

EU skal ta imot meldinger om tvilsomme objekter på auksjoner og utstillinger og påpeke
overfor auksjonarius, kjøper, eier og jury de objekter som bør attesteres eller undersøkes.

6.

EU skal spre opplysninger om og aktivt motarbeide forfalskninger og manipulasjoner av
filatelistiske objekter og filatelistisk informasjon. Dette gjelder også annen uredelighet innen
norsk filateli, også i strafferettslig sammenheng.
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7.

EU skal bidra til et nordisk samarbeide innen ekspertisering og attestering innen filatelien.
EU skal også være NFs bindeledd til FIPs kommisjon for bekjempelse av forfalskninger
gjennom sitt medlem i kommisjonen.

8.

EU kan om nødvendig formidle kontakt med ekspertise i utlandet der dette er ønskelig eller
hensiktsmessig.

9.

EU skal være meglingsinstans hvis motstridende attester eller tvist mellom attestskrivere
skulle oppstå i en ekspertiseringssak.

10.

EU avgir årlig rapport til FS om utvalgets virksomhet, og ellers når FS ber om det. FS
fremlegger et sammendrag av rapportene for representantskapet i NF.

11.

NF eller EU er ikke økonomisk ansvarlig for feil som måtte være begått i forbindelse med
attestering/ekspertisering av filatelistiske objekter.

Møtevirksomhet:
EU bør ha to møter i året og ellers ved behov. Møtene kan legges til arrangementer hvor det er
enkelt for medlemmene i utvalget å møtes, slik som landsmøter, utstillinger eller større auksjoner.
EU kan invitere attestskrivere eller andre til å delta på deler av møtet dersom EU ønsker det.

Økonomi:
EUs virksomhet skal holdes innenfor de rammene som FS til enhver tid stiller til disposisjon.
Dette reglement er vedtatt i forbundsstyremøte 7.9.2009 og settes i kraft umiddelbart.

