
 REGLEMENTER Rev.:  3 Dato: 04.02.2021 

Reglement for UJU og dommerkollegium Org.:  HS Side:   1 av 3 

 

A) UTSTILLINGS- OG JURYUTVALG  (UJU) 

 

UJU skal bestå av forbundspresidenten (FP) og en representant oppnevnt av styret i Norsk 

Filatelistforbund (FS) samt inntil fire representanter valgt av og blant dommerkollegiet. UJU velger 

selv formann og sekretær. 

 

1. OPPGAVER 

 

 UJU er underlagt FS. Det skal behandle spørsmål som vedrører utstillings- og 

bedømningsvirksomhet og avgi innstilling til FS. 

 

2. DOMMERSAKER 

 

 I dommerspørsmål skal UJU 

 

 2.1 Ha ansvaret for opplæring av jurymedlemmer. 

 

 2.2 Lage innstilling til FS om godkjenning av dommere. 

 

 2.3 Føre liste over personer godkjente som jurymedlemmer for henholdsvis nasjonale 

og regionale utstillinger. 

 

 2.4 Føre liste over de nordmenn som er godkjente som internasjonale dommere.  

Listen forelegges uoppfordret for FS én gang i året. 

 

 2.5 Føre register over norske jurymedlemmers oppdrag utenfor landet, samt over 

deres kunnskapsområder og språkkunnskaper. 

 

 2.6 Avgi innstilling til FS om oppnevnelse av jurymedlemmer og kommisjonærer til 

internasjonale utstillinger, og i den anledning forsøke å spre oppgavene blant de 

kvalifiserte personene. Likeledes skal UJU etter at utstillingskomiteen har hatt 

anledning til å fremme sine forslag, avgi innstilling til FS om oppnevning av 

jurymedlemmer til nasjonale utstillinger og forbundets representant i regionale 

juryer. 

 

 2.7 Overfor utstillingskomiteen foreslå juryelever til nasjonale og regionale 

utstillinger. 

 

 2.8 Innstille til FS om norske juryelever ved nordiske og internasjonale utstillinger. 

 

 2.9 Føre register over norske eksponaters utstillingsresultater i og utenfor landet, 

eventuelt basert på et utstillingspass. Resultater som ligger mer enn ti år tilbake i 

tid, skal ikke telle. 

 

 2.10 Foreslå for FS norske representanter til FIPs kommisjoner. 
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3. REGLEMENTER 

 

 UJU skal kontinuerlig ajourføre samtlige reglementer og bedømmelsesskjema som har 

med utstillingsvirksomhet å gjøre. Oppgaven omfatter også at alle internasjonale 

reglementer, forskrifter og veiledende forklaringer blir oversatt til norsk. 

 

4. UTSTILLINGSREGLEMENTER 

 

 UJU skal på oppdrag fra FS uttale seg om søknader om avholdelse av utstillinger i Norge, 

samt om innholdet av spesialreglementer, samt budsjetter for de godkjente utstillinger. 

 

5. UTSTILLINGSKALENDER 

 

 UJU skal på oppdrag fra FS vedlikeholde en kalender for de forskjellige frimerke-

utstillinger på regionalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt plan. 

 

6. EKSPERTER 

 

 UJU skal, om FS ønsker det, avgi uttalelser om oppnevning av filatelistiske eksperter og 

sakkyndige på forskjellige områder. 

 

7. UTSTILLINGSRAMMER 

 

 UJU skal lagerføre, vedlikeholde og distribuere NFs utstillingsmateriell som for eksempel 

blanketter, rammekonvolutter og utstillingsrammer. Det økonomiske ansvar for 

vedlikehold av utstillingsrammer og anskaffelse av materiell påhviler FS. 

 

8. ALDERSGRENSE 

 

 Aldersgrense for deltakelse i UJUs arbeid settes til 75 år. Dette skal ikke være til hinder 

for at dommere og kommisjonærer som har overskredet aldersgrensen skal kunne 

oppnevnes, men i prinsippet bør de bare kunne oppnevnes til innenlandske utstillinger. 

 

9. UJUs ANSVAR 

 

 UJUs ansvar omfatter at dette reglement overholdes. UJUs formann og sekretær har 

ansvaret for program og ledelse av utvalgets medlemmer. UJU er også ansvarlig for å 

holde opplæringskurs for jurymedlemmer. 

 

10. MØTER 

 

 UJU bør møtes minst én gang hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med landsmøte eller 

utstilling. 
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11. KOSTNADER 

 

 UJUs virksomhet skal ligge innenfor rammen av et budsjett fastsatt av FS. Dette budsjett 

skal inngå som post i NFs budsjett. 

 

B) DOMMERKOLLEGIUM 

 

Dommerkollegiet ledes av formannen i UJU. Kollegiet skal bestå av følgende personer: 

 

1. Alle dommere som er godkjente som FIP-dommere og til å dømme på nordiske 

utstillinger. 

 

2. Andre kvalifiserte nasjonale dommere som FS vil oppnevne for to år ad gangen. 

 

Medlemmer av kollegiet som ikke deltar aktivt, skal etter innstilling fra UJU til FS kunne strykes.  

Dog skal man ta personlige hensyn til grunner for passivitet. 

 

Kollegiet skal innen valgperioden på to år søkes samlet én gang, fortrinnsvis i forbindelse med en 

utstilling eller et landsmøte. Kollegiet har ikke eget budsjett. 

 

 

C) IKRAFTTREDEN 

 

Dette reglement er vedtatt i FS-møte den 19. mars 1988 og trer i kraft straks. Det kan endres av FS 

med simpelt flertall, men med seks (6) måneders frist for gjennomføring.   

 

Endring av reglementets punkt B.1 ble vedtatt i styremøte 21. mars 1993. Punkt B.2 valgperioden er 

endret i styremøte 15. juni 1997. Punkt A.8 aldersgrense er endret i styremøte 23. januar 2021. 

 


