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§ 1 - Forbundet 

1.1 Norsk Filatelistforbund (NF) er en sammenslutning av filatelistklubber i Norge. Det 

har til oppgave å fremme filatelien i Norge og ivareta medlemmenes filatelistiske 

interesser. Forbundet er politisk nøytralt. NF er det eneste organ som kan 

representere norske filatelistklubber og norsk filateli generelt i internasjonale 

filatelistiske organer. 

 

Teksten endres i sin helhet til: 

Norsk Filatelistforbund (NF) er en sammenslutning av klubber for samling av 

frimerker og beslektede områder i Norge. Det har til oppgave å fremme og ivareta 

interessen for forbundsklubbenes samleområder. Forbundet er politisk nøytralt. NF 

er det eneste organ som kan representere norske frimerkeklubber og norsk 

filateli/frimerkesamling generelt i aktuelle internasjonale organer. 

 

1.2 Forbundets oppgaver søkes løst ved: 

 
1.2.1 Utgivelse av Norsk Filatelistisk Tidsskrift, håndbøker og annen 

filatelistisk litteratur. 

 

Ny tekst:  

Utgivelse av Norsk Filatelistisk Tidsskrift, håndbøker og annen 

relevant litteratur. 

 

1.2.2 Opplysningsvirksomhet gjennom massemedia og andre kanaler. 

 

Ny tekst: 

Opplysningsvirksomhet gjennom digitale flater og massemedia. 

 
1.2.3 Avholdelse av internasjonale, nordiske og nasjonale frimerkeutstillinger 

samt støtte til avholdelse av regionale og lokale utstillinger i 

forbundsklubbenes regi. 

 

Ny tekst: 

Avholdelse av internasjonale, nordiske og nasjonale frimerke- og postkortutstillinger 

samt støtte til avholdelse av regionale og lokale utstillinger i forbundsklubbenes regi. 

 

1.2.4 Å ivareta filatelistenes interesser overfor offentlige myndigheter. 

 

Ny tekst: 

Å ivareta forbundsklubbenes interesser overfor offentlige myndigheter. 

 

1.2.5 Koordinering av filatelistenes samarbeid med Postverket. 

 

Ny tekst: 

Koordinering av forbundsklubbenes samarbeid med Posten Norge og andre 

samarbeidspartnere. 

 
1.2.6 Motarbeidelse av misbruk av enhver art som er til skade for filatelien. 

 

Ny tekst 

Motarbeidelse av misbruk av enhver art som er til skade for forbundsklubbenes 

samleområder. 

 



1.2.7 Støtte av forbundsklubbenes virksomhet og av samarbeidet 

mellom forbundsklubbene. 

1.2.8 Å stimulere og støtte arbeid for frimerkesamling blant ungdom, i 

samarbeid med Norges Frimerkeungdom (NFU). 

 

Ny tekst: 

Å stimulere og støtte arbeid for samling innen forbundsklubbenes 

samleområder blant ungdom, i samarbeid med Norges Frimerkeungdom 

(NFU). 

   

1.2.9 Å delta i internasjonalt samarbeid med andre lands Filatelistforbund bl.a. 

gjennom medlemskap i det internasjonale filatelistforbundet (F.I.P.). 

 

1.2.10 Å godkjenne ekspertise i norsk filateli og oppnevne eksperter. 

 

Ny tekst: 

Å godkjenne ekspertise innen forbundsklubbenes samleområder og oppnevne 

eksperter. 

 
1.2.11 Andre tiltak som kan bidra til å fremme filatelien i Norge. 

 

Tas ut i sin helhet da dette er generelt og selvsagt. 

 

 
§ 2 - Forbundets organisasjon 

2.1 Norsk Filatelistforbund består av medlemsklubber, kalt forbundsklubber, samt 

tilsluttede foreninger og klubber, jfr. § 4. 

 

2.2 Utgår i sin helhet. 

 

Fjernes, punktet gikk ut ved forrige revisjon. 

 
2.3 Forbundets organer er representantskapet, forbundsstyret med sekretariat, samt de 

utvalg og komitéer som nedsettes av representantskapet eller forbundsstyret. 

 

Ny tekst; 

Forbundets organer er representantskapsmøtet, forbundsstyret med sekretariat, samt de 

utvalg og komitéer som nedsettes av representantskapsmøtet eller forbundsstyret.  

2.4 Forbundets representantskap eller styre kan beslutte opprettet rådgivende grupper innen 

forskjellige grener av filatelien. Disse gruppers arbeidsområde skal tilsvare 

arbeidsområdene til F.I.P.s kommisjoner. 

Ny tekst: 

Forbundets representantskapsmøte eller styre kan beslutte opprettet rådgivende grupper 

innen forskjellige grener av forbundsklubbenes samleområder. Disse gruppers 

arbeidsområde skal tilsvare arbeidsområdene til F.I.P.s kommisjoner der hvor aktuelt. 

 

§ 3 - Medlemskap 

3.1 Enhver norsk filatelistklubb som har minst 10 hovedmedlemmer som er fylt 18 år, kan 

bli medlem av Norsk Filatelistforbund. 

 

Teksten utgår og endres i sin helhet til:  

Enhver norsk samlerklubb for frimerker og beslektede samleområder kan søke om å bli 

medlem av Norsk Filatelistforbund. 

 



3.2 Søknad om medlemskap, bilagt liste over hovedmedlemmer, oppgave over 

styresammensetning samt klubbens vedtekter, sendes forbundsstyret, som treffer vedtak 

om opptakelse. Forbundsstyret kan sende søknaden videre til representantskapet for 

endelig avgjørelse. 

 

Ny tekst, siste setning strykes: 

Søknad om medlemskap, bilagt liste over hovedmedlemmer, oppgave over styresammen- 

setning samt klubbens vedtekter, sendes forbundsstyret, som treffer vedtak om 

opptakelse. 

 

3.3 Forbundsklubbene er forpliktet til hvert år skriftlig å bekrefte antall hovedmedlemmer pr.1. 

januar til forbundssekretariatet. All tilgang eller avgang av hovedmedlemmer skal meldes 

skriftlig med liste over navn og adresser. Hvis antallet hovedmedlemmer over 18 år i en 

forbundsklubb er mindre enn 5 pr. 1. januar, kan medlemskapet falle bort. Strykning av en 

klubb på grunnlag av for lavt medlemstall bestemmes av forbundsstyret. 

 

De to siste setningene strykes da dette utelukker flere mindre samlerklubber hvor et få-

/mindretall er frimerke-/postkortsamlere. I tillegg føyes fristdatoen 31. Januar til. 

 

Ny tekst: 

Forbundsklubbene er forpliktet til hvert år skriftlig å bekrefte antall hovedmedlemmer pr. 

1.januar og melde dette senest 31.januar til forbundssekretariatet. All tilgang eller avgang 

av hovedmedlemmer skal meldes skriftlig med liste over navn og adresser. 

 

3.4 Forbundsklubbene er bundet av forbundets lover og vedtekter, og de må ikke i sine 

egne lover eller vedtekter ha bestemmelser som er i strid med forbundets. 

 

3.5 Utmeldelse av forbundet skjer skriftlig med minst 6 måneders varsel og med virkning fra 

nærmeste 1. januar eller 1. juli etter utløpet av denne frist. Forbundsstyret kan når det 

finnes rimelig, gjøre lempninger i foranstående bestemmelser. 

 

Kun første ledd beholdes med tilføyelse av «før 31.12». 

 

Ny tekst: 

Utmeldelse av forbundet skjer skriftlig før 31.12. 

 

3.6 Forbundsstyret kan beslutte suspensjon av forbundsklubb dersom den ikke oppfyller sine 

økonomiske forpliktelser overfor forbundet, eller hvis særlige andre forhold tilsier det. 

En suspensjon skal legges frem for neste representantskapsmøte, som fatter vedtak om 

eksklusjon av forbundsklubben. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Forbundsklubben skal ha 

anledning til å uttale seg samt til å appellere saken til det påfølgende representantskaps- 

møtet. Suspenderte forbundsklubber taper sine rettigheter i suspensjonsperioden. 

 

Andre og tredje setning slettes. Nestsiste setning suppleres med «som da bestemmer om 

forbundsklubben skal ekskluderes». 

 

Ny tekst: 

Forbundsstyret kan beslutte suspensjon av forbundsklubb dersom den ikke oppfyller sine 

økonomiske forpliktelser overfor forbundet, eller hvis særlige andre forhold tilsier det. 

Forbundsklubben skal ha anledning til å uttale seg samt til å appellere saken til det 

påfølgende representantskapsmøtet som da bestemmer om forbundsklubben skal ekskluderes. 

Suspenderte forbundsklubber taper sine rettigheter i suspensjonsperioden. 

 

3.7 Utmeldte eller ekskluderte forbundsklubber har intet krav på forbundets midler. 

 



Ekskluderte endres til suspenderte, ny tekst: 

Utmeldte eller suspenderte forbundsklubber har intet krav på forbundets midler. 

 

§ 4 - Tilsluttede klubber og medlemmer 

4.1 Klubber, foreninger, andre sammenslutninger og enkeltpersoner som vil ivareta filatelistiske 

interesser, kan etter forbundsstyrets bestemmelse tilsluttes Norsk Filatelistforbund. 

 

«Filatelistiske interesser» endres til «interesse for filateli, frimerkesamling  og beslektede 

samleområder». 

 

Ny tekst: 

Klubber, foreninger, andre sammenslutninger og enkeltpersoner som vil ivareta interesse 

for filateli, frimerkesamling og beslektede samleområder, kan etter forbundsstyrets 

bestemmelse tilsluttes Norsk Filatelistforbund. 

 

4.2 Som tilsluttet enkeltmedlem kan opptas frimerkesamlere som ikke har geografisk 

tilknytning til en forbundsklubb. Forbundsstyret avgjør om kriteriene for tilsluttet 

medlemskap er til stede. I tvilstilfelle konsulteres nærmeste forbundsklubb. 

 

Punktet utgår 

 

4.3 Slike tilsluttede klubber eller medlemmer må ikke opptre i strid med forbundets 

lover eller vedtak. Forbundsstyret kan bestemme at slik tilslutning skal opphøre. 

Ny tekst: 

Tilsluttede klubber, dets medlemmer og direktemedlemmer må ikke opptre i strid 

med forbundets lover eller vedtak. Forbundsstyret kan bestemme at slik tilslutning 

skal opphøre. 

 

4.4 Tilsluttede klubber betaler en årlig avgift til forbundet. Denne fastsettes av 

forbundsstyret. Tilsluttede medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av 

forbundsstyret, og som minst tilsvarer forbundsklubbenes kontingent for et 

hovedmedlem. 

 

Siste setning strykes, direktemedlemmer tas med i første setning. 

 

Ny tekst: 

Tilsluttede klubber og direktemedlemmer betaler en årlig avgift til forbundet. 

Denne fastsettes av forbundsstyret. 

 

4.4 Tilsluttede klubber eller medlemmer har ikke stemmerett i forbundets anliggender, jfr. § 11. 

 

 Tekst justeres for å samsvare med foregående punkt. 

 

 Ny tekst: 

 Tilsluttede klubber og direktemedlemmer har ikke stemmerett i forbundets anliggender, jfr. § 

11. 

 
 

§ 5 - Kontingent 

5.1 Forbundsklubbene betaler kontingent til Norsk Filatelistforbund for hvert 

hovedmedlem. Disse får tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift. Støttemedlemmer i 

forbundsklubbene skal være hovedmedlem i en annen forbundsklubb og få 

tidsskriftet gjennom denne klubben. Husstandsmedlemmer får ikke tidsskriftet. 

 



5.2 Listen over antall hovedmedlemmer pr. 1. januar sendes forbundssekretariatet innen 

31. januar, jfr. § 3.3. Kontingenten forfaller til betaling 1. mai. Forbundsklubber som 

ikke har betalt sin kontingent til forbundet innen fristens utløp har ikke stemmerett i 

representant- skapet. 

 

Ny tekst: 

Listen over antall hovedmedlemmer pr. 1. januar sendes forbundssekretariatet innen 31. 

januar, jfr. § 3.3. Kontingenten forfaller til betaling 1. mai. Forbundsklubber som ikke har 

betalt sin kontingent til forbundet innen fristens utløp har ikke stemmerett på 

representantskapsmøtet. 

 

5.3 For klubber som opptas som medlemmer av forbundet 1. mai eller senere, betales 

kontingent etter forbundsstyrets nærmere bestemmelse. Den forfaller til betaling når 

opptakelse har funnet sted. 

 

5.4 Er forfalt kontingent ikke betalt ved kalenderårets utløp, fratas automatisk 

forbundsklubben sine rettigheter som medlem av Norsk Filatelistforbund inntil 

kontingenten er betalt. Forbundsklubber som i to påfølgende år ikke har betalt sin 

kontingent til forbundet, kan av forbundsstyret besluttes strøket som forbundsklubb 

uten at saken legges frem på et representantskapsmøte. Klubbens forpliktelser 

overfor forbundet består i alle tilfelle. 

 

Ny tekst: 

Er forfalt kontingent ikke betalt ved kalenderårets utløp, fratas automatisk 

forbundsklubben sine rettigheter som medlem av Norsk Filatelistforbund inntil 

kontingenten er betalt. Forbundsklubber som i to påfølgende år ikke har betalt sin 

kontingent til forbundet, kan av forbundsstyret besluttes strøket som forbundsklubb. 

Klubbens forpliktelser overfor forbundet består i alle tilfelle. 

 

5.5 Kontingenten fastsettes av representantskapet med 2/3 flertall etter innstilling fra 

forbunds- styret. Meddelelse om kontingentendring skal gis forbundsklubbene innen 

1. september for å bli gjeldende for det kommende år. 

 

 
§ 6 – Representantskapet 

Endres til representantskapsmøtet  

6.1 Representantskapet er forbundets høyeste myndighet. 

 

Ny tekst; 

Representantskapsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 

 
6.2 Forbundsklubbene velger før landsmøtet sine representanter i forhold til antall 

hoved- medlemmer pr. 1. januar. Fortegnelse over representantene med 

vararepresentanter sendes forbundsstyret innen to måneder før landsmøtet. 

 

Ny tekst: 

Forbundsklubbene velger før representantskapsmøtet sine representanter i forhold til antall 

hoved- medlemmer pr. 1. januar. Fortegnelse over representantene med vararepresentanter 

sendes forbundsstyret innen to måneder før landsmøtet. 
 

6.3 Klubber med inntil 50 hovedmedlemmer velger 1 representant med 

vararepresentant   

 

 



" "   51 - 100 " " 2 representanter " " 

 " " 101 - 200 " " 3           " " " 

" " 201 - 300 " " 4           " " " 

 

Klubber med mer enn 300 hovedmedlemmer velger 5 representanter med vararepresentant. 

Representantene må være hovedmedlemmer i den forbundsklubb de representerer. 

 

Tabellen som gir antall representanter er justert ned som tilpassing til dagens virkelighet. 

 

6.4 Representantene fungerer som rådgivende organ for forbundsstyret i tiden 

mellom landsmøtene, jfr. § 12. 

 

Punktet slettes da det anses som lite realistisk 

 

6.5 Medlemmer av forbundsstyret og forbundets lønnede funksjonærer kan ikke velges 

som representanter. 

 
 

§ 7 - Forbundsstyret 

7.1 Norsk Filatelistforbund har sitt sete i Oslo og ledes av et forbundsstyre bestående av 

president og 6 medlemmer med 3 varamedlemmer, valgt av representantskapets 

medlemmer. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer bør skje slik at de forskjellige 

landsdeler blir representert i forbundsstyret. 

 

Utgår i sin helhet og erstattes av: 

Norsk Filatelistforbund har sitt sete i Oslo og ledes av et forbundsstyre bestående av 

President, 4 medlemmer og 1 varamedlem. Forbundsstyret kan oppnevne organer for å 

ivareta sitt arbeid dersom hensiktsmessig.  

 

Begrunnelse for reduksjonene er: 

Styret blir mer oversiktlig og bedre egnet i behandling av saker, ikke minst ved å ta i bruk 

digitale flater istedenfor møter med fysisk oppmøte. Et mindre styre vil i tillegg være mer 

tilpasset dagens medlemsmasse. 

En viktig konsekvens av færre møter med fysisk oppmøte er en ikke uvesentlig 

kostnadsreduksjon av denne posten i budsjettet. Forsiktig anslått vil dette utgjøre 30 %.  

 

7.2 Forbundsstyret velger visepresident blant sine medlemmer. 

 
7.3 Hvis forbundspresidenten ikke er bosatt i eller i rimelig nærhet av Oslo, kan forbundsstyret 

nedsette et arbeidsutvalg bestående av tre styremedlemmer. Dets arbeidsområde fastsettes 

av forbundsstyret. Forbundsstyret oppnevner et av arbeidsutvalgets medlemmer som 

formann i arbeidsutvalget.     

 

Punktet strykes da møter kan avholdes digitalt 
 

 

§ 8 - Landsmøtet 

8.1 Ordinært landsmøte med representantskapsmøte holdes normalt hvert annet år, til den tid og på det 

sted som bestemmes av forbundsstyret. Dersom andre forhold tilsier det, kan 

representantskapsmøtet forlenge perioden til tre år. 

 

 

8.2 Landsmøtet er åpent for alle. Forbundsstyret sammen med arrangerende forbundsklubb 

fastsetter program for landsmøtet. 

 



§ 9 - Forslag 

9.1 Forbundsklubbene har rett til å foreslå saker til behandling på 

representantskapsmøtet. Forslagene skal være skriftlige og må være sendt 

forbundsstyret innen 1. mars det år landsmøtet holdes. 

 

Fristen endres til «senest 3 måneder før representantskapsmøtet holdes» 

 

Ny tekst: 

Forbundsklubbene har rett til å foreslå saker til behandling på 

representantskapsmøtet. Forslagene skal være skriftlige og må være sendt 

forbundsstyret senest 3 måneder før representantskapsmøtet holdes. 

 

9.2 Forbundsstyret har også anledning til å sette frem forslag til behandling på 

representantskapsmøtet. 

 
 

§ 10 - Innkalling 

10.1 Innkalling til ordinært landsmøte samt til ordinært representantskapsmøte skjer 

skriftlig til samtlige forbundsklubber med minst seks ukers varsel. Av innkallingen 

skal fremgå program for landsmøtet og dagsorden for representantskapsmøtet, jfr. § 

10.5. 

 

10.2 Når forbundsklubber som til sammen teller minst 1/4 av forbundets samlede antall 

innenlandske hovedmedlemmer forlanger det, skal forbundsstyret innkalle til 

ekstraordinært representantskapsmøte. En enkelt forbundsklubb kan dog ikke 

forlange dette. 

 

10.3 Forbundsstyret kan når det finner det påkrevet eller ønskelig, innkalle til 

ekstraordinært representantskapsmøte. 

 

10.4 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte med meddelelse om grunnen til 

det, skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. På ekstraordinært 

representantskapsmøte kan kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles, jfr. § 

10.5. 

 

10.5 Alle saker som skal forelegges representantskapet til vedtak skal spesielt gjengis i 

inn- kallelsen eller i vedlegg til innkallelsen, og skal være oppført på forslaget til 

dagsorden for representantskapsmøtet. 

 
 

§ 11 - Representantskapsmøtets avvikling, valg, stemmerett mv. 

11.1 Det ordinære representantskapsmøtet skal behandle følgende saker: 

 
11.1.1 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive 

protokollen. Disse velges blant de tilstedeværende. 
 

11.1.2 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden, samt godkjennelse av 

fullmakter og fastsettelse av stemmetall. 

 

11.1.3 Forbundsstyrets beretning for den siste perioden. 

 

11.1.4 Norsk Filatelistforbunds årsregnskaper for den siste perioden, herunder revisors 

beretning, samt budsjett for den neste perioden, herunder fastsettelse av 

kontingent. 



11.1.5 Innkomne forslag som er nevnt i dagsordenen. 

 
11.1.6 Valg av følgende tillitsmenn for neste periode: 

- Forbundspresident (velges særskilt) 

- 6 forbundsstyremedlemmer 

- 3 varamedlemmer til forbundsstyret 

Disse valg skal skje skriftlig. Gjenvalg kan finne sted. 

 

Ny tekst: 

Valg av følgende tillitsmenn for neste periode: 

- Forbundspresident (velges særskilt) 

- 4 forbundsstyremedlemmer 

- 1 varamedlem til forbundsstyret 

Disse valg skal skje skriftlig. Gjenvalg kan finne sted. 

 
11.1.7 Valg av valgkomité på 3 medlemmer. 

 
11.1.8 Valg eller oppnevnelse av andre faste utvalg eller komitéer. 

  Punktet strykes da dette er tillagt forbundsstyret, jfr tidligere punkter 

 
11.1.9 Valg av revisor. 

 
11.1.10 Andre saker hvor det dog ikke kan fattes bindende vedtak. 

 
11.2 Protokollen over representantskapets beslutninger skal så snart som mulig sendes ut 

til representantene. 

 

«Representantskapets» endres til «representantskapsmøtets». Ny tekst: 

Protokollen over representantskapsmøtets beslutninger skal så snart som mulig 

sendes ut til representantene. 

 

11.3 Representantene velges av sine forbundsklubber, jfr. § 6. Representanter som er 

fraværende, har anledning til å gi fullmakt til andre representanter fra sin forbundsklubb. 

Fullmaktene, som skal være skriftlige, fremlegges for representantskapsmøtet til 

godkjennelse. 

 

11.4 Hver representant har 1 stemme. Ingen enkelt forbundsklubb kan i kraft av sitt 

representanttall overstemme samtlige andre forbundsklubber. Forbundsklubb som har 

levert utmelding har ikke stemmerett, jfr. § 3 og § 5. 

 

11.5 Representantskapet er beslutningsdyktig med de fremmøtte representanter. I tilfelle 

stemmelikhet gjør dirigentens stemme utslaget. Ved personvalg blir dog 

loddtrekning avgjørende. 

 

«Representantskapet» endres til «representantskapsmøtet». Andre setning endres 

for å ivareta en situasjon hvor dirigenten ikke er representant. Tredje setning utgår. 

 

Ny tekst: 

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte representanter. I 

tilfelle stemmelikhet, gjør dirigentens stemme utslaget. Dersom dirigent ikke er 

representant, avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.  

 

11..6 Formenn og sekretærer i forbundsklubber, samt formenn i utvalg, har rett til å møte 

på representantskapsmøtet, men har ikke stemmerett med mindre de er 

representanter. 



 

«Formenn» endres til hhv «Styremedlemmer» og «sekretærer» og «formenn» i andre 

ledd endres til «ledere» 

 

Ny tekst: 

Styremedlemmer og sekretærer i forbundsklubber, samt ledere i utvalg, har rett til å 

møte på representantskapsmøtet, men har ikke stemmerett med mindre de er 

representanter. 

 

11.7 Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer har rett til å møte på 

representantskapsmøtet med tale- og forslagsrett. Forbundsstyrets medlemmer kan ikke 

velges som representanter og kan ikke ha stemmerett. Varamedlemmer til forbundsstyret 

har ikke stemmerett med mindre de er representanter. De ansatte funksjonærer har møte- og 

talerett, men verken forslagsrett eller stemmerett. 

 

11.8 Foreninger/klubber tilsluttet Norsk Filatelistforbund har adgang til hver å sende én deltaker 

til representantskapsmøtet. Disse har talerett, men ikke forslags- og stemmerett, jfr. § 4. 
 

11.9 Forbundsstyret har anledning til å innby representanter for Postverket, utenlandske 

filatelist- forbund, Norges Frimerkeungdom og norske filatelistklubber utenfor 

forbundet til representantskapsmøtet. Disse har ikke stemmerett eller talerett til sak 

under behandling. 

Utgår i sin helhet da det er for spesifikt og begrensende med unntak av Posten Norge, 

og erstattes av ny tekst:  

Forbundsstyret har anledning til å innby representanter for Posten Norge og andre 

samarbeidspartnere til representantskapsmøtet. Disse har ikke stemmerett eller 

talerett til sak under behandling. 

 

11.10 Etter vedtak av representantskapet kan også andre gis anledning til å delta i 

representantskapsmøtet, dog uten tale- og stemmerett. 

 

«representantskapet» endres til «representantskapsmøtet», ny tekst: 

Etter vedtak av representantskapsmøtet kan også andre gis anledning til å delta i 

representantskapsmøtet, dog uten tale- og stemmerett. 

 

11.11 Valgkomiteen skal tilrettelegge de valg som skal finne sted på neste 

representantskapsmøte, jfr. § 11.1.6 

 

11.11.1 Valgkomitéen skal avgi sin innstilling til forbundsstyret i så god tid før 

neste representantskapsmøte at innstillingen kan sendes ut som bilag til 

innkallelsen. 

 

11.11.2 Valgkomitéen kan selv finne kandidater og kan også motta forslag fra 

forbundsklubbene. Når forslag ikke kommer fra den forbundsklubb hvor 

kandidaten er hovedmedlem, skal valgkomitéen innhente nærmere 

opplysninger om kandidaten i den forbundsklubb der vedkommende er 

hovedmedlem. 

 

§ 12 - Forbundsstyrets plikter 

12.1 Forbundsstyret har til særlig oppgave å forestå og kontrollere forbundets 

forretningsledelse med alt som hører inn under dette. 

 

12.2 Prinsipielle og større saker skal, sammen med forbundsstyrets innstilling, 

forelegges representantene til skriftlig avstemning. 



 

«representantene» endres til «representantskapsmøtet», ny tekst: 

Prinsipielle og større saker skal, sammen med forbundsstyrets innstilling, forelegges 

representantskapsmøtet til skriftlig avstemning. 

 

 

§ 13 - Forbundsstyrets arbeid - administrasjon 

13.1 Forbundsstyret holder møte så ofte som forbundspresidenten eller minst tre av 

forbunds- styrets medlemmer forlanger det, dog minst to hvert år. Forbundsstyret er 

beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør 

forbundspresidentens eller fungerende forbundspresidents stemme utslaget. Ved 

personvalg foretas loddtrekning. 

 

Som følge av foranliggende forslag og tilpassing til dagens muligheter for digitale 

møter, justeres teksten. I tillegg presiseres den siste setningen for å bli «krystallklar». 

 

Ny tekst: 

Forbundsstyret holder møte så ofte som forbundspresidenten eller minst to av 

forbunds- styrets medlemmer forlanger det, dog minst to hvert år. Minst ett av 

møtene skal avholdes ved fysisk oppmøte, de øvrige kan avholdes digitalt. 

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede eller deltar 

digitalt. I tilfelle stemmelikhet gjør forbundspresidentens eller fungerende 

forbundspresidents stemme utslaget. Om stemmelikhet ved personvalg avgjøres dette 

ved loddtrekning. 

  

 

13.2 Forbundsstyret fatter mellom styremøtene som regel sine vedtak ved skriftlig 

avstemning. Gyldig vedtak krever at minst fire forbundsstyremedlemmer er enige. 

 

Teksten «som regel sine vedtak ved skriftlig avstemning» endres til «sine vedtak ved 

skriftlig avstemming eller digitale møter». Antall som må være enige endres til tre. 

  



Ny tekst: 

Forbundsstyret fatter mellom styremøtene sine vedtak ved skriftlig avstemming 

eller digitale møter. Gyldig vedtak krever at minst tre forbundsstyremedlemmer er 

enige. 

 

13.3 Ved behandling av saker som hører inn under et utvalg, kan forbundspresidenten 

innkalle formannen i utvalget, men denne har ikke stemmerett i styremøtet. 

 

«formannen i» endres til «lederen av» 

 

Ny tekst: 

Ved behandling av saker som hører inn under et utvalg, kan forbundspresidenten 

innkalle lederen i utvalget, men denne har ikke stemmerett i styremøtet. 

 

13.4 Når forbundsstyret ikke er samlet, representeres forbundet av forbundspresidenten, 

eventuelt av visepresidenten. 

 

13.5 Forbundet administreres av et forbundssekretariat i Oslo, jfr. § 7.1. Til dette er 

knyttet forbundets bibliotek samt andre funksjoner etter forbundsstyrets 

avgjørelse. 

 

 Siste setning strykes og første setning avsluttes med «med tilhørende funksjoner» 

 

Ny tekst: 

Forbundet administreres av et forbundssekretariat med tilhørende funksjoner i Oslo, jfr. § 

7.1. 
 

13.6 Forbundsstyret ansetter forbundssekretæren og de andre av forbundets lønnede 

funksjonærer. Forbundssekretæren er daglig leder av forbundssekretariatet. Denne besørger 

de løpende forretninger etter forbundspresidentens, fungerende forbundspresidents eller 

eventuelt arbeidsutvalgets anvisninger i samsvar med instruks fastsatt av forbundsstyret. 

Arbeidsutvalg er ikke lenger aktuelt, ny tekst: 

Forbundsstyret ansetter forbundssekretæren og de andre av forbundets lønnede 

funksjonærer. Forbundssekretæren er daglig leder av forbundssekretariatet. Denne 

besørger de løpende forretninger etter forbundspresidentens eller fungerende 

forbundspresidents anvisninger i samsvar med instruks fastsatt av forbundsstyret. 

 

13.7 Er arbeidsutvalg nedsatt, jfr. § 7.3, sammenkalles det så ofte formannen i utvalget anser 

det påkrevet, dog minst én gang hvert halvår. Forbundspresidenten har rett til å møte i 

arbeids- utvalget og der utøve stemmerett. 

 

Punktet strykes da § 7.3 er foreslått strøket 

 
 

§ 14 - Inhabilitet 

14.1 Hverken innen representantskapet, forbundsstyret eller utvalgene kan noen stemme i 

spørsmål om rettshandel med eller ansvar mot seg selv eller den forbundsklubb hvor 

denne er hovedmedlem eller på hvis vegne vedkommende har handlet i saken. 

 
 

§ 15 - Forbundets fond 

15.1 For de enkelte fond skal representantskapet gi vedtekter som skal inneholde 

bestemmelser om den måten fondene skal forvaltes på og midlene anbringes. 

 



«representantskapet» endres til «representantskapsmøtet».  

 

Ny tekst; 

For de enkelte fond skal representantskapsmøtet gi vedtekter som skal inneholde 

bestemmelser om den måten fondene skal forvaltes på og midlene anbringes. 

 

15.2 Et fonds vedtekter kan bare endres på et representantskapsmøte etter at forslaget har 

vært behandlet av forbundsstyret. Dersom fondsvedtektene ikke inneholder strengere 

bestemmelser, kreves 2/3 flertall for vedtektsendring. 

 

Ny tekst: 

Et fonds vedtekter kan endres av forbundsstyret. Disse endringene skal forelegges og 

godkjennes med 2/3 flertall av påfølgende representantskapsmøte. 

 

 

§ 16 - Forbundets utvalg 

16.1 Forbundsstyret og representantskapet kan nedsette utvalg og fastsette arbeidsområde, samt 

gi instrukser og bestemmelser for de nedsatte utvalg. 

 
§ 17 - Forbundets tidsskrift og digitale flater 

Digitale flater legges til i paragrafnavnet 

 

17.1 Norsk Filatelistisk Tidsskrift eies og utgis av Norsk Filatelistforbund. Det ledes 

redaksjonelt av en redaktør. Redaktør og andre medarbeidere ansettes av forbundsstyret 

(jfr. § 13.6) som også avgjør ansettelsesvilkår, avlønning og annen godtgjørelse. 

 

17.2 For tidsskriftet gjelder retningslinjer fastsatt av forbundsstyret. 

 

Punktet suppleres med «digitale flater», ny tekst: 

For tidsskriftet og digitale flater gjelder retningslinjer fastsatt av forbundsstyret. 

 
17.3 Tidsskriftets opphør kan kun vedtas av representantskapsmøtet med 3/4 flertall. 

 

 

§ 18 - Forbundets orden og hederstegn 

18.1 Forbundets orden - "Sølvløven" - er Norsk Filatelistforbunds høyeste utmerkelse. 

Den kan tildeles fortjente hovedmedlemmer i forbundsklubber og andre som har 

innlagt seg fortjenester av forbundet eller norsk filateli. Forbundsstyret fastsetter 

statutter for ordenen. 

 

18.2 Norsk Filatelistforbunds hederstegn utdeles for filatelistiske arbeider 

offentliggjort i tidsskriftet eller andre steder. Statutter fastsettes av 

forbundsstyret. 

 
 

§ 19 – Frimerkeutstillinger 

Endres til utstillinger 

19.1 For frimerkeutstillinger som arrangeres av forbundet eller av forbundsklubber, gjelder 

særlig reglement fastsatt av forbundsstyret. 

 

 Endres til utstillinger for å ivareta annet en «rene frimerkeutstillinger» 

 

 Ny tekst: 

 For utstillinger som arrangeres av forbundet eller av forbundsklubber, gjelder særlig 

reglement fastsatt av forbundsstyret. 



§ 20 - Lovendringer 

20.1 Endring i disse lover kan bare vedtas av et representantskapsmøte og etter at 

forbunds- klubbene på forhånd har hatt anledning til å komme med sine uttalelser. 

 

20.2 For å vedta endringer i forbundets lover kreves 2/3 flertall i representantskapsmøtet. 

 
 

§ 21 - Oppløsning av Norsk Filatelistforbund 

21.1 Oppløsning av Norsk Filatelistforbund kan bare vedtas av et representantskapsmøte, 

og etter at forbundsklubbene på forhånd har hatt anledning til å komme med sine 

uttalelser. 

 

21.2 For å vedta et forslag om oppløsning, kreves 3/4 flertall, og de som stemmer for forslaget, 

skal representere minst 3 ganger så mange innenlandske hovedmedlemmer som de som 

stemmer mot. Videre må minst 4/5 av forbundsklubbenes representanter være personlig til 

stede. I motsatt fall må forslaget om oppløsning forelegges et nytt representantskapsmøte, 

hvor forslaget om oppløsning blir gyldig dersom det oppnår 4/5 stemmeflertall og hvor de 

som stemmer for oppløsning representerer 3 ganger så mange innenlandske hoved- 

medlemmer som de som stemmer mot. 

 

Teksten utgår i sin helhet og erstattes av ny tekst: 

For å vedta et forslag om oppløsning, kreves 3/4 flertall av de tilstedeværende 

representanter.  Dette vedtaket må følges opp på et nytt representantskapsmøte, tidligst 

innen 2 måneder, senest innen 6 måneder. Igjen kreves det et ¾ flertall av de 

tilstedeværende representanter. På disse representantskapsmøtene kan representanter 

møte med fullmakter fra egen klubb. De klubbene som er forhindret fra å delta kan sende 

sine fullmakter til Forbundsstyret, som vil meddele disse til møtet. 

 

21.3 Dersom forbundet besluttes oppløst, skal dets midler fordeles mellom 

forbundsklubbene etter det antall hovedmedlemmer som det betales kontingent 

for pr. 1. januar i det år oppløsningen besluttes. 

 

21.4 Fordelingen av forbundets midler kan dog ikke finne sted før tidligst 5 år etter at 

beslutning om oppløsning er fattet. Til å bestyre forbundets midler i 5-års perioden 

velges et interimsstyre bestående av 5 medlemmer, hvorav 1 velges som formann. 

Skulle forbundet bli rekonstruert med samme formål innen disse 5 år, tilfaller 

midlene det nye forbund. 

 

En periode på 5 år anses for lang og endres til 1 år, formann endres til leder og «dog» 

fjernes. 

 

Ny tekst: 

Fordelingen av forbundets midler kan ikke finne sted før tidligst 1 år etter at beslutning om 

oppløsning er fattet. Til å bestyre forbundets midler i 1-års perioden velges et interimsstyre 

bestående av 5 medlemmer, hvorav 1 velges som leder. Skulle forbundet bli rekonstruert med 

samme formål i denne perioden, tilfaller midlene det nye forbund. 

 
 

§ 22 - Lovenes ikrafttreden 

22.1 Disse lover trer i kraft 26. juni 1983. 

 
22.2 Ved senere endringer trer disse i kraft omgående, såfremt det ikke i vedtaket om endring 

er tatt inn en bestemmelse om at de skal tre i kraft fra et bestemt tidspunkt. 


