
LOVER FOR SKEDSMO FRIMERKEKLUBB 
 
Vedtatt på konstituerende årsmøte 26.8.1981. 
Endret på ordinære årsmøter: 14.3.1985, 24.3.1988, 13.4.1989 og 5.3.1998. 

Organisasjonsnummer: 919 576 235 

 

1. FORMÅL. 
Skedsmo Frimerkeklubb, stiftet 26.8.1981 og medlem av Norsk Filatelistforbund 
fra 1.7.1987, har som formål å øke interessen for frimerkesamling og dermed 
fremme medlemmenes samlevirksomhet. Dette søkes oppnådd ved bl.a. møter, 
foredrag, opprettelse av filatelistisk bibliotek og ved utstillinger. 

 

 
2. MEDLEMSKAP. 

Enhver kan etter skriftlig søknad opptas som medlem. Denne blir opplest på første møte, slik at 
eventuelle innsigelser mot medlemskap blir forelagt styret. Styret avgjør deretter søknaden. 
Medlemskap inndeles som følger: 

 HOVEDMEDLEM. Medlem over 18 år som ikke er hovedmedlem i en annen forbundsklubb. 

 SENIORMEDLEM / STØTTEMEDLEM. Medlem over 18 år som er hovedmedlem i en annen 
forbundsklubb. 

 JUNIORMEDLEM. Personer under 18 år opptas som medlemmer i klubbens junioravdeling. 
Disse medlemmene har kun stemmerett i valg av juniorleder og saker som i hovedsak angår 
junioravdelingen. Juniorene kan etter vedtak i styret gis begrenset møterett til seniormøtene. 

 

3. STYRE OG TILLITSVALGTE. 
Klubbens styre skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 
varamedlemmer.  

 Formannen leder klubben etter lovene og representerer klubben utad. I formannens fravær, 
fungerer nestformannen med alle formannens rettigheter. 

 Sekretæren ivaretar klubbens korrespondanse, fører medlemsliste, protokollen og har tilsyn 
med biblioteket. 

 Kassereren fører klubbens regnskap og forestår godkjente utbetalinger. 
Styremedlemmene velges av og blant medlemmene, og skal normalt velges for en toårsperiode, slik 
at formannen og kassereren er på valg et år, og de tre andre neste år. Varamedlemmene velges for 
et år av gangen. 

 Juniorlederen organiserer og leder virksomheten blant juniorene og representerer klubben 
overfor NFU. 

 2 valgte revisorer skal revidere alle klubbens regnskaper. 
Juniorleder velges for et år og revisorene velges for to år av gangen. 

 

4. STYREMØTE. 
Styremøte holdes når styret eller et av styremedlemmene finner det nødvendig. Styret er 
beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme 
avgjørende. 
Juniorleder møter på styremøtene uten stemmerett. 
 

5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel, og 
avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet, 
må være styret i hende senest 2 måneder før møtet. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Følgende saker skal behandles: 
Årsberetning, regnskap, innkomne forslag, valg av medlemmer til styret, valg av juniorleder, 
revisorer og valgkomité. Det kan avgis forhåndstemmer til årsmøtet. Disse må være skriftlige og 
styret i hende før møtets begynnelse. Bare medlemmer som har betalt kontingenten har 
stemmerett. 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 14 dagers varsel hvis styret eller minst 5 
stemmeberettigede medlemmer finner det påkrevet.  



6. KONTINGENT. 
Kontingenten fastsettes på årsmøtet og gjelder neste kalenderår. Representantskapet i Norsk 
Filatelistforbund fastsetter den delen av beløpet som gjelder forbundskontingent for hoved-
medlemmene. Medlemmer som opptas etter 1. juli betaler halv kontingent. 
Kontingenten betales forskuddsvis innen utgangen av desember. Nye medlemmer betaler innen en 
måned etter opptaket. Betales ikke kontingenten etter oppfordring, kan medlemmet strykes. 
 

7. REGLER FOR KLUBBVIRKSOMHET. 
Styret setter opp de nødvendige arbeidsinstrukser for klubbens byttevirksomhet, auksjoner, 
utstillinger, bibliotek og eventuelle andre aktiviteter. Styret kan oppnevne andre medlemmer til å ta 
seg av disse virksomhetene. 
 

8. UTMELDING. 
Medlemmer som ønsker å si opp sitt medlemskap i Skedsmo Frimerkeklubb, må gjøre dette skriftlig 
til styret. 
 

9. EKSKLUSJON. 
Medlemmer som på en eller annen måte har skadet klubbens, eller noen medlemmers renommé, 
kan ekskluderes av styret. Eksklusjonen kan ankes til årsmøtet. 
 

10. OPPLØSNING AV SKEDSMO FRIMERKEKLUBB. 
Eventuell oppløsning av Skedsmo Frimerkeklubb kan bare skje etter vedtak av årsmøtet. 
Oppløsning krever minst 

2
/3 flertall av de tilstedeværende. Blir SFK oppløst, skal klubbens midler 

tilfalle Norsk Filatelistforbund. Midlene skal stå til disposisjon for eventuell ny klubbvirksomhet på 
Nedre Romerike i 2 år. 
 

11. ENDRING AV LOVENE. 
Endring av lovene skal foretas på årsmøtet. Forslag til endring må forelegges styret minst 2 
måneder før årsmøtet. Forslaget skal oppleses på første medlemsmøte. Endring kan foretas ved 
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flertall. 
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