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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2013 

Husk Generalforsamling 
18 mars 2013, klokka 19.00 

 

Endring av OFK’s lover  
 
Styret har i år sett behov for lovendring. I den 
anledning er klubbens lover gjennomgått 
fullstendig for å få en språklig modernisering 
samt forenkling.                              . 
Les mer på s. 17 

OFK’s reise 2013 
OFK har i år planlagt reise til Reykjavik 
på Island. Turen går i forbindelse med 
årets nordiske utstilling Nordia 2013. 
Den avholdes 7-9/6 i Gardabær rett 
utenfor Reykjavik.  

Les mer på s. 31 
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Husk å kjøpe 

Norgeskatalogen 

2013 

Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste 
feiret sitt 125-årsjubileum i 2011. Med 
ca.500 medlemmer i inn- og utland er vi 
også landets største filatelistklubb. I 
tidsrommet september til mai avholdes 
vekselvis medlemsmøte og klubbaften med 
auksjon hver mandag.  

På medlemsmøtene er det kåserier 
over filatelistiske emner eller temaer av 
allmenn interesse, ofte ledsaget av lysbilder. 
På klubbauksjonene kan man enten være 
tilstede eller delta med skriftlige bud.  

Møter og klubbaftener finner sted på 
Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass l, 
0267 Oslo (like ved Frogner plass).  

 
FORMANN: 

Bjørn Muggerud 
Oscarsgt. 88, 0256 Oslo 

M 905 21 375 
E-post: bmuggeru@online.no 

VISEFORMANN: 
Bjørn Eirik Rasmussen, 

Skytterdalen 7-89, 1337 Sandvika 
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E-post: berasmussen@hotmail.com 
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Thore Habberstad, 
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 
Bjørn Schøyen 

Postboks 99 Stovner, 0913 Oslo 
M 901 24 690 

Øistein Haugen 
Rognevn. 7, 1430 Ås 

P 64 9418 04 M 952 10 719 
E-post: oeihauge@online.no 
STYRETS SEKRETÆR: 

Thore Habberstad, 
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 
KASSERER: 
Tore Frøvig 

Dalskroken 7, 1405 Langhus 
KLUBBAUKSJON: 
Kjell Åge Johansen 

P 22 71 11 21 M 920 13 268 
Thore Habberstad 

Øistein Haugen 
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Nytt år med generalforsamling 
og planlegging av utenlandstur! 
 
Norsk filateli drives på lik linje med 
annet frivillighetsarbeid av ildsjeler. 
Slik er det også for OFK. Arbeidet 
med å holde klubben i vigør i drøye 
126 år har vært avhengige av at 
medlemmer har sett nødvendigheten 
av å stille opp for å ta i et tak. Det å 
påta seg et verv forplikter, og skal 
klubben leve videre inn dette 
årtusen, er det viktig at nye stiller 
seg til disposisjon når behovet for 
utskiftninger kommer.  

Klubbens generalforsamling er 
arenaen hvor kurs for framtiden 
legges, og hvor klubbens styre skal 
velges og handlingsrom vedtas.  

I henhold til klubbens lover skal 
dette skje i mars måned, og årets 
generalforsamling vil også behandle 
et forslag til revisjon av disse 
lovene. Disse har stått uforandret i 
en årrekke, og klubbens styre vil 
derfor legge fram et forslag til 
modernisering og forenkling. 

Møt opp på generalforsamlingen å gi 
din støtte til arbeidet med klubben, 
og bli med i diskusjonen rundt 
mulige endringer i klubbens lover. 

Årets OFK tur går til Island og det 
allerede i juni. Mao. for de som 

ønsker å delta blir det en rask 
påmeldingsfrist, og man bør være 
tidlig ute for å sikre flybilletter. 

... og til alle dere som savner noe 
spennende lesestoff i Info... det er 
bare å ta pennen fatt å skrive!!!!! 

Bjørn Schøyen, redaktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Det lønner seg å skrive 
navnet i protokollen 

 
Vi har gjenopptatt tradisjonen med 
å føre møtestatistikk. I 2012 ble det 

avholdt totalt 16 klubbmøter 
utenom sommer- og julemøtet. 

 
 Styremedlemmer, quizmaster og 
sekretær er holdt utenom 
statistikken, og på første møte i 
2013 ble følgende premiert: 
 
Eivind Dahle og Knut Fr. Knutzen 
for alle 16 møter.  
 
Disse mottok hver sin serie med 
postfriske Nordkapp I merker.  
 
I tillegg hadde 5 stykker vært til 
stede på 15 møter, og var like ved å 
oppnå premiering. Vi håper flere 
medlemmer er like flinke med 
oppmøtet i 2013. 
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G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

MANDAG 18. MARS 2013 

Herved innkalles til Generalforsamling 
mandag 18.mars 2013, kl.19.00 

på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1. 

V E L  M Ø T T ! 

 DAGSORDEN : 

1. Valg av dirigent. 
2. Valg av referent, tellekorps og underskrivere av protokollen. 
3. Styrets årsberetning. 
4. Årsregnskap for 2012, revisors beretning og Rådets uttalelse. 
5. Disponering av resultat 2012. Budsjett for 2013. 
6.      Styrets forslag til endring av OFKs lover. 

7.      Valg av:    
a. Formann for 2013 
b. 2 styremedlemmer for  2013/14 
c. 3 varamedlemmer til styret for 2013 
d. 3 medlemmer til Rådet for 2013/14 
e. 1 varamedlem til Rådet for 2013/14    

     8.    Fastsettelse av kontingent for 2014: 
Styrets forslag: Uendret kontingent: 
Medlem med Forbundskontingent kr.450.- 
Medlem uten Forbundskontingent kr.200.-   
Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent. 

 

   Oslo, 15.februar, 2013  

Bjørn Muggerud (s)    Thore  Habberstad (s) Øistein Haugen (s) 

Bjørn Eirik Rasmussen (s)  Bjørn Schøyen (s) 
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Årsberetning 2012 
 
Klubbens 126. driftsår hadde et mer normalt aktivitetsnivå enn det foregående 
jubileumsåret.   

Nærmest som vanlig var årets sommermøte og julemiddag blant de best besøkte 
møtene. Sommermøtet foregikk denne gang på Farmasimuséet inne på 
Folkemuséet mens den påfølgende bevertning var på Folkestuen. Julemiddagen 
var tilbake på Rica Oslo Hotel ved Jernbanetorget. 

Den viktigste delen av medlemsmøtene er foredragene. Vi ønsker å takke alle 
bidragsytere for den store jobben de legger ned for at klubbens medlemmer skal 
få innsikt i noen av deres kunnskaper. Quizene er fortsatt populære. Disse ble 
også i 2012 laget av Tønnes Ore som døde tidlig på høsten. Med dette har 
klubben mistet en viktig ressurs som alltid stilte opp på det han ble spurt om. 

Utgivelsen av Norgeskatalogen var et av høydepunktene for klubben også i 2012. 
Møtet hvor den helt ferske katalogen ble presentert, var som vanlig årets mest 
besøkte medlemsmøte. Også i 2012 oppnådde katalogen strålende resultater på 
utstillinger. Det er imponerende at et i internasjonal sammenheng lite område som 
Norge, kan oppnå så gode resultater. 

Årets fellesreise gikk til Hamburg og Nordposta 2012. OFK var spesielt invitert 
og ble mottatt deretter. Høydepunkter var utflukt med omvisning og servering hos 
Leuchtturm albumforlag, og en egen Festabend arrangert for oss av 
utstillingsledelsen. 

Mange OFK medlemmer utmerket seg både med flotte resultater på utstillinger, 
og med stor deltakelse som besøkende, i Norge og utlandet. 

Hjemmesidene til OFK utvikles stadig med Dag Røhjell som redaktør. I løpet av 
året er bl.a. søkemulighetene på sidene kraftig forbedret. En oversikt over store 
deler av beholdningen i biblioteket ligger blant annet nå på sidene. Likeledes er 
OFK-Info fra de senere årene lagt ut. Enkelte presentasjoner av foredrag fra 
tidligere møter er også tilgjengelig.  
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OFK-Info kom også i 2012 ut med 4 utgaver med leseverdig stoff. Ikke minst 
dominerer møtereferatene hvor det i de senere år også er tatt med illustrasjoner. 
Imidlertid er det fortsatt behov for artikler og debattinnlegg. Husk at dersom det 
er noe du er opptatt av, er det garantert andre som også er det. 

Auksjonene som avholdes annenhver uke i sesongen, er fortsatt den viktigste 
aktiviteten for en stor del av klubbens medlemmer. Vi er fortsatt avhengig av 
noen få innleverere som er faste bidragsytere. Dette er en mulighet langt flere av 
medlemmene burde benytte seg av for å tynne ut blant sine dubletter. 

Klubbens økonomi er fortsatt meget god som følge av oppsparte midler. Med lave 
renter på våre midler og et svakt fallende salg av Norgeskatalogen gir det et 
underskudd på driften. En situasjon som kan se ut til å vedvare i noen år 
fremover. OFK har årlig mottatt et hyggelig beløp som mva. kompensasjon fra 
myndighetene samtidig som vår andel fra Grasrotandelen må sies å være 
betydelig. Vi oppfordrer alle medlemmer til å støtte klubben ved å registrere OFK 
som mottaker av Grasrotandelen. 

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 
2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret kjenner heller ikke til vesentlige 
forhold som skulle endre dette i 2013. 

Vi takker også i år våre funksjonærer, tillitsvalgte, samt våre samarbeidspartnere i 
Frimerketjenesten og ikke minst alle våre aktive medlemmer for innsatsen for 
klubben. 

Medlemstallet 
Pr. 31.desember 2012 hadde klubben 481 medlemmer, hvorav 127 uten 
forbundskontingent.  

I 2012 har klubben fått 17 nye medlemmer, mens 31 har gått bort, utmeldt eller 
blitt strøket. Dette gir en nedgang på 14 medlemmer. 

 

Vi hedrer minnet etter: 
Rolf M. Eriksen, Nils Leer, Tønnes Ore og Bjørn Thingsaker. 
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Æresmedlemmer: 
Erling Dehli, Olga Ellis, Kjell Åge Johansen, Knut Fr.Knutzen, Astri Nielsen, 
Carl Nyland, Arne Thune-Larsen og Per Wibe Due. 

Innbudte medlemmer: 
Halvor Fasting, Enzo Finger, Dag Mejdell, Sverre Morken, Anders Renolen og 
Arnfinn Skåle. 

Møtevirksomheten : 
Det har vært avholdt 18 hovedmøter, medregnet  Generalforsamling, sommer- og 
julemiddag.   Hovedposten har vært: 

Møte  nr. 

2384 16/1 ”Auksjonsåret 2011” v/ Ørn Grahm 

2385 30/1 ”Byttekveld i OFK” 

2386 13/2 ”Dansk bypost” v/ Per Erik Knudsen 

2387 27/2 ”1911 Aerial Post” v/ Bjørn Schøyen 

2388 12/3 ”Fra idé til eksponat” v/ Marit Elind 

2389 26/3 ”Generalforsamling” 

2390 23/4 ”Bønder i byen, eller helt på jordet.” v/ Erik Lunde 

2391 07/5 ”Avbrutt luftpost” v/ Ivar Sundsbø 

2392 21/5 ”En reise i Hardanger for 100 år siden ” v/ Finn Måge 

2393 11/6 ”Sommermøte på  Farmasimuséet  Bygdøy” 

2394 03/9 ”Norgeskatalogen 2013” v/ medlemmer av katalogkomiteen. 

2395 17/9 ”Samler og gnager – en postkortsamlers bekjennelser”   
v/ Svein Robberstad 

2396 01/10 ”Norske styrker i Afghanistan og feltposten”  
v/ Svein H. Andersen 
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2397 15/10 ”Norsk Flygning 100 år” v/ Knut Arveng 

2398 29/10 ”Byttekveld i OFK”  

2399 12/11 ”Norgessamling- hvorfor jeg solgte og hvorfor jeg kjøpte tilbake”   
  v/ Georg Størmer 

 
2400 26/11 ”Frimerkeprogrammet 2013” v/ Halvor Fasting 

2401    08/12  ”Årets julemiddag” 

 

Styret 
har i perioden hatt følgende sammensetning: 

        Formann  Bjørn Muggerud  (2012) 

 Viseformann  Bjørn Eirik Rasmussen  (2012/13) 

 Styremedlem Thore Habberstad  (2012/13) 

 Styremedlem Øistein Haugen   (2011/12) 

 Styremedlem Bjørn Schøyen   (2011/12) 

 Varamenn Tore Berg   (2012) 

   Marit Elind   (2012) 

   Jan Henrik Fjære  (2012) 

Det har vært avholdt  7 styremøter. 

Klubbens Råd    

 Gunnar Melbøe, formann  (2011/12) 

 Georg Størmer, viseformann  (2012/13) 

 Arne Thune-Larsen   (2012/13) 
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 Tønnes Ore    (2012/13) 

 Odd Frømyhr    (2011/12) 

Varamenn; 

 Per Erik Knudsen   (2012/13) 

 Egil Kiserud    (2011/12) 

 

Valgkomite 
 Tryggve Johansen, Erik Olafsen, og Øyvind Refsnes 

 

Klubbens øvrige tillitsmenn oppnevnt av styret: 

Komite for Norgeskatalogen 2013: 

 Peer-Christian Ånensen (formann), Erik Olafsen og Kjell Åge Johansen 

Auksjons/klubbaftenutvalg: 

 Kjell Åge Johansen (formann), Øistein Haugen  og Thore Habberstad 

Bibliotekutvalg: 

Kjell Åge Johansen (formann), Carl Nyland, Bjørn Muggerud og  
Tryggve Johansen 

 

Bytteleder :    

Kjell Tore Mørck  

Festkomite og Ordenskollegium for ”Den Glade Gauk”:    

 Bjørn Eirik Rasmussen (formann) og Thore Habberstad  
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Ordenskollegiet for ”Det Gyldne posthorn” samt Komite for Bestyrelsen av  
”Anderssen-Dethloff-medaljen”: 
 
 Bjørn Muggerud, Bjørn Eirik Rasmussen og Øistein Haugen 

 Arne Thune-Larsen, Georg Størmer og Gunnar Melbøe 

Redaksjonskomite for OFK  ”INFO” 
 
 Bjørn Schøyen 

Det er ansatt følgende funksjonærer: 

 Tore Frøvig, kasserer 

 Thore Habberstad, sekretær 

 Kjell Åge Johansen, bibliotekar. 

Auksjons- og klubbaftenutvalget.   

Det ble avholdt 17 auksjoner i 2012, 9 i første halvår og 8 i siste halvår. Antall 
objekter pr. auksjon har variert mellom 82 og 261. Objekttilgangen er fortsatt 
redusert i forhold til tidligere år, men med noen få faste innleverere har vi klart å 
opprettholde aktiviteten. Auksjonslistene og resultatlistene legges ut på klubbens 
hjemmeside. Andelen «fremmede» budgivere er fremdeles forsvinnende liten.  

 

Bibliotekutvalget.    

Oversikt over Bibliotekets virksomhet 2012 

    2012 (2011) 

Åpningsdager    35 (35) 

Besøk     102 (124) 

Utlån (enheter)    157 (231) 
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Innkomne bøker/monografier  322 (250) 

Innkomne tidsskrifthefter  807 (285) 

 

I tillegg til en mengde auksjonskataloger som ikke føres i tilvektsprotokollen, 
med unntak av spesialauksjoner. 

 

Biblioteket har mottatt gaver fra følgende: 

Svein H. Andreassen, Tore Berg, Eivind N. Dahle, Jan Henrik Fjære, Kjell 
Germeten AS, Kjell Åge Johansen, Tryggve Johansen, Knut Fr. Knutzen, Odd 
Arve Kvinnesland, Jan G. Langfeldt, Helge Lindbäck, Arvid Løhre, Erik Lørdahl, 
Bjørn Muggerud, Paul A. Nelson Erik Olafsen, Kirsten Ore, Henning Qvale, 
Øyvind Refsnes, Rolf Slette, Tove Slette, Hallvard Slettebø, Ivar Sundsbø, A.T. 
Svendsen, Arne Thune-Larsen, Fred Woxen, Peer-Christian Ånensen 

Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets 
utvikling og informasjon for klubbens medlemmer. Vi har mottatt en meget stor 
litteraturgave etter Tønnes Ore, en egen oversikt kommer i Info 

Biblioteket ble i 2012 med i «The Global Philatelic Libraries», et samarbeid som 
startet som et internett prosjekt mellom The Smithsonian's Philatelic Library, 
American Philatelic Research Library og The Royal Philatelic Society London. 
Ved utgangen av året er det 18 bibliotek involvert. Hjemmeside: 
http://www.globalphilateliclibraries.com. 

Også i år har biblioteket bundet inn tidsskrift fra samlingen. 

Bibliotekaren har videreført arbeidet med å legge inn bibliotekets beholdning på 
data og en oversikt over monografier pr. land og generelle monografier er lagt ut 
på klubbens hjemmeside sammen med en ganske fyldig oversikt over 
tidsskriftene i biblioteket. Denne oversikten er også søkbar gjennom «The Global 
Philatelic Libraries». 
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Katalogkomitéen       
Norgeskatalogen 2013, den 65. utgave, kom i salg 3. september og ble presentert 
på klubbmøtet samme kveld.  Norgeskatalogen har en lang tradisjon med å 
katalogisere og presentere oversikter over norske poststempler.  Siden forrige 
utgave av Norgeskatalogen, har katalogkomiteen arbeidet iherdig med å få 
utarbeidet en ny oversikt over Schweizerstempler med latinsk månedsangivelse 
(SL).  Disse stemplene ble utsendt i perioden 1889-1930.  Oversikten omfatter 
over 5.800 stempler, så årets spesialartikkel ble på hele 73 sider.  Som i tidligere 
stempeloversikter gis det informasjon om ut- og innsendelsestidspunkt, 
navneendringer, når nytt stpl. mv. samt en sjeldenhetsgradering.  Oversikten har 
blitt meget godt mottatt av samlerne. 

Katalogen er som vanlig oppdatert med en rekke nye opplysninger gjennom hele 
katalogen. 

Norgeskatalogen 2012 deltok i litteraturklassen på den internasjonale 
philatelistiske litteraturutstillingen IPHLA 2012 i Mainz i november 2012 med 
gull som resultat.  Katalogen deltok i november også på Nordia 2012 i Roskilde 
og oppnådde Stor Vermeil.  På begge utstillingene deltok klubben også med 
Norgeskatalogen Postal som oppnådde samme medaljer som Norgeskatalogen 
2012. 

 

Komiteen for ”Anderssen-Dethloff-Medaljen” 
Komiteen har ikke avholdt møter i 2012.  

 

JUBILANTER 

Følgende har vært medlem i 50 år: 
Jan Henrik Eriksen, Tom Oddvar Jensen og Christoffer Kahrs  

Følgende har vært medlem i 25 år: 
Ingar Andreassen, Finn Aune, Odd Giverholt-Hansen, Helge Lindäck, Ingeborg 
Nyland, Eilif Pettersen, Per Rasmussen, og Arne Simonsen, 
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6. Styrets forslag til endring av OFKs lover 
 
Styret har i år sett behov for lovendring. I den anledning er klubbens lover gjennomgått 
fullstendig for å få en språklig modernisering samt forenkling. 
 
Gjeldende lover for klubben finnes på våre hjemmesider www.oslofilatelistklubb.no  
 
Nedenfor følger det nye forslaget hvor alle endringsforslag fremgår av endringsmerker. 

__________________ 

LOVER 
for  

OSLO FILATELISTKLUBB 
 

(Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 18/3 2013)11/11-1985 med endringer på 
Generalforsamlingene 30/3-1992, 21/3-1994, 17/3-1997 og 7/3-2005) 

 

I. Klubbens formål 

§1. 

Oslo Filatelistklubb - heretter kalt OFK eller klubben - er en upolitisk forening, som 
blestiftet 11. desember 1886. 

Klubbens formål er å 

  - spre kunnskap om og fremme interessen for filateli 
  - bekjempe forfalskningerfalsifikater  
  - utgi kataloger over Norges frimerker, samt annen og andre filatelistisk 
litteratur.e skrifter 
Dette gjøres i samarbeid med Norsk Filatelistforbund og andre filatelistiske organisasjoner 
samt postale myndigheter. 

§2. 

OFK børskal ha en Junioravdeling medsom har egne regler for sin virksomhet. Disse 
reglene vedtas eller endres på ordinært medlemsmøte i OFK. 
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Junioravdelingen skal væreer en selvstendig forening og dets medlemmer har bare plikter 
og rettigheter som er bestemt i Junioravdelingens egne regler. 

 

II. Medlemskap 

§3. 

Personer som har fylt 18 år kan - etter skriftlig søknad til klubben,s Styr eopptas som 
medlem. 

Søker som tidligere har vært nektet opptatt, suspendert eller ekskludert av OFK eller andre 
filatelistklubber, må gi fulle opplysninger om dette. 

Søknaden om medlemskap refereres på et medlemsmøte og opptak skjer etter 14 dager, 
hvis det ikke er kommet inn skriftlig protest til OFKs Styre. 

Avslår Styret medlemssøknaden, har søkeren adgang til å anke saken inn til behandling på 
medlemsmøte. Søkeren kan være til stede under saksbehandlingen. Avgjørelsen som fattes 
med alminnelig flertall er endelig. 

Utmelding av OFK skal skje skriftlig til klubben før forfall av 
medlemskontingenten.Styret. 

 

§ 4. 

Medlemskontingenten for det påfølgende år og forfallsdagen for betaling av denne 
fastsettes av Generalforsamlingen. Forfallsdato og tidspunkt for utsendelse av purring 
fastsettes av Styret. Ved manglende betaling opphører medlemskapet 1 måned etter at 
siste purringer utsendt. 

Det er ikke lenger adgang til å bli nytt livsvarig medlem eller husstandsmedlem. 

Æresmedlemmer og innbudte medlemmer betaler ikke medlemskontingent. 

Medlemmer som har vært medlem i 50 år, er fritatt for kontingent. 

Medlemmer i andre filatelistklubber, som betaler forbundskontingent gjennom disse, samt  
eEktefelle/samboer til medlemmer kan bli medlem uten forbundskontingent. 
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Endrer Norsk Filatelistforbund sin kontingent i tidsrommet mellom to 
Generalforsamlinger, har Styret fullmakt til å endre medlemskontingenten tilsvarende. 

 

§ 5. 

Styret kan suspendere eller ekskludere medlemmer som overtrer OFKs lover og regler, 
eller opptrer på en måte som er egnet til å skade OFK eller filatelien. 

Styrets vedtak kan innankes til ny behandling dersom 3 medlemmer av klubben krever 
dette. 

Styret bestemmer suspenderingens varighet. 

 

III. Styre, tillitsmenn tillitsvalgte og funksjonærer. 

 

§ 6. 

Klubbens Styre består av 5 medlemmer med minst 12 varamedlemnn. Disse skal ha minst 
2 års medlemskap, før de kan velges inn i styret. 

Klubbens lederFormannen og varamedlemmernn velges av Generalforsamlingen for 1 år 
av gangen, Styremedlemmene for 2 år. Hvert år uttrer 2 av styremedlemmene ut, men kan 
gjenvelges. 

Styrets medlemmener forblir i sine stillinger inntil nye er lovlig valgt, selv om deres 
funksjonstid er utløpt. 

§ 7. 

Klubbens lederStyrets formann er utad bemyndiget til å handle på klubbens vegne i alt 
som hører under klubbens ordinære virksomhet. 

Styret velger selv nestlederviseformann. Styret utnevner - når ikke noe annet er bestemt - 
de nødvendige tillitsmenn tillitsvalgte for 1 år av gangen. 

Styret ansetter lønnede funksjonærer og fastsetter deres godtgjørelser. Klubbens 
lederformann eller nestleder viseformann kan ikke være lønnet funksjonær. 
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§ 8. 

Styret gir - når ikke noe annet er bestemt i lovene - de nødvendige instrukser for 
tillitsvalgtemenn og funksjonærer, samt regler for klubbens forskjellige aktiviteter. 

Styret kan pålegge styremedlemmene taushetsplikt om klubbsaker. 

 

§ 9. 

Dersom det oppstår situasjoner som medfører eller nødvendiggjør vesentlig avvik fra det 
vedtatte budsjett, skal klubbens Råd orienteres og saken eventuelt fremlegges snarest på 
medlemsmøte. 

 

Klubbens regnskap skal avsluttes pr. 31. desember. 

Senest 3 uker før ordinær Generalforsamling oversendes Rådet revidert regnskap, forslag 
til disponering aveventuelt overskudd eller dekning av underskudd samt Styrets 
budsjettforslag. Rådets uttalelser refereres på Generalforsamlingen. 

 

§ 10. 

Klubbens lederFormannen innkaller selv - eller når 1 styremedlem krever det - til 
styremøte med minst 3 dagers varsel. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Når ett eller flere 
styremedlemmer er fraværende trer varamedlemmer inn som medlemmer av styret med 
stemmerett. Hvem som trer inn først bestemmes av rekkefølgen varamedlemmene er 
valgt. Ved behandling av saker under § 5 må minst 5 være til stede. 

Vedtak er gyldig når minst 3 stemmer for dette. 

Styremedlemmer som ansees som inhabile i en sak, kan ikke delta i avgjørelsen av den. 

Styreprotokollen fremlegges til godkjennelse på neste styremøte. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 
Vel møtt på OFKs klubbmøter og auksjoner ! 
 
Kjære medlem, 
klubbmøtene våre som arrangeres på Schafteløkken på mandager 
er en sentral del av klubbens tilbud til medlemmene. 
Her presenteres interessante foredrag som gir oss innsikt i deler 
frimerkenes verden vi tidligere kanskje ikke hadde noen anelse om, 
her stilles din viten på prøve gjennom vår faste uhøytidelige 
frimerkequiz, (ikke vær redd for å delta, antall riktige svar er 
meget få!!), her byttes det frimerker fra alle verdenshjørner, her 
kan du møte likesinnede frimerkesamlere på alle nivåer. 
OFKs mandagsmøter er blitt den sosiale møteplass for 
frimerkesamlere i Oslo-området, men vi har plass til langt flere. Ta 
en tur til oss en mandag, det er slett ikke noe å være redd for. 
Kringle og kaffe står klar på alle møter. 
 
Vi skal ta godt vare på deg. Hvis du tror at du ikke kjenner noen, så ta 

kontakt med en av oss i styret når du kommer, så skal vi få deg med i 

opplevelsene. 

 

Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK Våren 2012. 

Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet eller auksjonen 
starter 1900. 

Norgeskatalogen fås kjøpt til medlemspris kr 310,-. Medlemsprisen 
for Norgeskatalogen Postal er kr 280,-. Disse fås kjøpt på alle 
medlemsmøter og auksjoner. NB Norgeskatalogen Postal er nesten 
utsolgt! 

Kaffe, kringle og quiz på alle møtene. 

 
 

. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 

 

Mars 

4/3: Klubbkonkurranse. 
Nå kan du være med å bestemme resultatet uavhengig av formelle regler. 
Vinneren kåres ved en avstemning blant de tilstedeværende. Endelig kåres 
folkets vinner blant fremviste samlinger. 

11/3: Auksjon. 

Dersom du ønsker å motta auksjonslistene i posten med flott frankering og 
stempling kan du abonnere på auksjonslistene. 

18/3: Generalforsamling. 

Årets beste anledning til å si din mening om driften av klubben. Still opp og vis 
at du bryr deg om klubben vår. I år skal klubbens lover oppdateres så det er 
viktig at du sier fra. 

 

 

April 

8/4: Auksjon. 

Husk alle auksjonslistene er å finne på klubbens hjemmesider 
www.oslofilatelistklubb.no 

15/4: Swazilands filatelistiske historie. 
Frank Høgberg bodde noen år i Swaziland og startet å samle merkene. I de 
senere år er dette systematisert og det er blitt en fascinerende historie. 

22/4: Auksjon. 

Husk å levere dine dubletter til klubbauksjonene. Med åpne auksjoner som 
ligger på internett er det flere mulige kjøpere til dine dubletter. Husk at ved 
oppmøte har du selv muligheten til å finne godbitene blant utbudet. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 

 

29/4: Jernbanepost. 

Peer-Christian Ånensen kommer og forteller om gleder og utfordringer ved å 
samle post som er behandlet på jernbanen. Vi får kanskje vite hvorfor et stempel 
kan være veldig sjeldent i enkelte tidsperioder mens det er helt vanlig i andre 
perioder. 

 

Mai 

6/5: Auksjon. 

Alle medlemmer som har registrert sin mailadresse, mottar påminnelse vedlagt 
auksjonslisten eller link til denne. 

13/5:Byttekveld i OFK. 

Vi oppfordrer igjen alle medlemmer til å ta med sine dubletter for bytting av 
merker. En gang etter klokken 20 tar vi en pause for faste poster samt quiz og 
lynauksjon.  

 

27/5: Sommerauksjon. 

Dette er siste sjanse til å skaffe seg frimerker til våte sommerdager. 

 

Juni 

3/6: Sommermøte på Brannmuseet. 

Se nærmere detaljer og informasjon om påmelding i neste nr. 

 

4/6: Siste åpningsdag biblioteket før sommeren. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 
Her finner du oss på Schafteløkken. 
 
Adressen er Zahlkasserer Schafts plass. 
Du kan ta alle T-baner til Majorstuen. Derfra kan du gå 
ca. 20 minutter nedover langs Frognerparken, eller ta 
trikk nr. 12 fra Majorstuen ned til Frogner Plass og gå 
noen få minutter derfra. Du kan også ta buss nr. 20 som  
også stopper på Frogner Plass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busslinjene 30 og 31 stopper på holdeplass Frogner Kirke 
i Bygdøy Alle. Tar du bussen hit, er det ca. 10 minutter å 
gå. Se kartet ! 
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IV. Klubbens Råd 

 

§ 11. 

Klubbens Råd består av 5 medlemmer og minst 12 varamedlem. Disse velges av 
Generalforsamlingen blant medlemmer som har arbeidet aktivt for klubben og har minst 5 
års medlemskap. Styremedlemmer og varamenn varamedlemmer til Styret kan ikke velges 
inn i Rådet. 

 

Rådets medlemmer og varamedlemmernn velges for 2 år av gangen. Hvert annet år uttrer 
vekselsvis 2 og 3 av Rådets medlemmerne, og varamedlemmer,nnene men de kan 
gjenvelges. Rådetsmedlemmener forblir i sine stillinger inntil nye medlemmer er lovlig 
valgt, selv om deres funksjonstid er utløpt. 

Rådet velger selv sin lederformann og nestlederviseformann for 1 år av gangen. 

 

§ 12. 

Rådets lederformann innkaller selv - eller når 1 Rådsmedlem forlanger det - til møte med 
minst 3 dagers varsel. 

En uttalelse ansees som avgitt, når minst 4 har stemt for denne. Over Rådets forhandlinger 
føres protokoll. 

Rådet kan pålegge sine medlemmer taushetsplikt om klubbsaker. 

 

§ 13. 

Rådet er et rådgivende organ. Rådet har ansvar for klubbens drift dersom Styret ikke kan 
ivareta denne og fungerer i så fall inntil nytt styre er valgt. 

Styret kan be om Rådets uttalelse i klubbsaker og Rådet skal avgi denne innen 1 måned. 

Rådet kan på eget initiativ avgi uttalelser til Styret i klubbsaker. 
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V. Generalforsamlingen 

§ 14. 

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den ledes av en dirigent som 
velgesvalgt av Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen velger også 12 referenter og 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen, samt tellekorps med minst 2 medlemmer. 

 

§ 15. 

Generalforsamlingen (eventuelt ekstraordinær Generalforsamling) er beslutningsdyktig 
når minst 30 stemmeberettigede medlemmer, hvorav 3 sStyremedlemmer eller 
varamedlemmernn, er til stede. Stemmeberettiget er den som har betalt kontingent fori 
inneværende år. 

Generalforsamlingen fatter vedtak med alminnelig flertall når ikke noe annet er bestemt. 
Ved stemmelikhet teller dirigentens stemme dobbelt. 

Et medlem kan ikke avgi stemme ved fullmakt. 

Stemmegivningens form bestemmes av Generalforsamlingen. 

 

§ 16. 

Klubbens ordinære Generalforsamling holdes i mars måned. 

Ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles når Styret finner det nødvendig, men kan 
også kreves innkalt av Rådet eller minst 15 stemmeberettigede medlemmer. Slikt krav 
inngis skriftlig til Styret og må inneholde en bestemt angivelse av de saker som ønskes 
behandlet. 

Styret plikter å etterkomme kravet innen 1 måned. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamlingen må være fremsatt 
skriftlig for Styret før 1. januar det år Generalforsamlingen holdes. Unntatt herfra er 
forslag om oppløsning. For slike saker gjelder bestemmelsene i § 26. 
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§ 17. 

Innkallingen til Generalforsamling - så vel ordinær som ekstraordinær - foretas av Styret, 
og sendes skriftlig til alle medlemmer minst 14 dager før avholdelsen. I innkallingen må 
tydelig angis hvilke saker som skal behandles. Det kan ikke fattes beslutning på 
Generalforsamlingen om andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 

Sammen med innkallingen til den ordinære Generalforsamlingen skal Styrets beretning, 
revidert årsregnskap, status, Styrets forslag til disponeringanvendelse av eventuelt 
overskudd eller dekning av underskudd, samt Styrets forslag til budsjett for det nye år 
vedlegges. 

 

§ 18. 

Generalforsamlingen velger hvert år følgende tillitsmenntillitsvalgte: 

a. Klubbens lederFormann for 1 år. 

b. 2 styremedlemmer for 2 år, samt eventuelle suppleringsvalg for 1 år. 

c. Minst 12 varamedlemmernn for 1 år. 

d. Vekselsvis 2 eller 3 medlemmer av klubbens Råd for 2 år. 

e. Minst 1 vVaramedlem(mer)nn til klubbens Råd for 2 år. 

Valget på Generalforsamlingen forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer hvorav 1 
oppnevnes av Styret, og 2 velges på et medlemsmøte innen utgangen av november hvert 
år. Valgkomiteen velger selv sin leder. 

 

Valgkomitéens innstilling bør følge innkallingen til Generalforsamlingen. 

Klubbens øvrige tillitsmenn tillitsvalgte samt registrert eller statsautorisert revisor blir 
valgt eller oppnevnt på første medlemsmøte etter innstilling fra Styret. 

Dette gjelder ikke for katalogkomitéen som oppnevnes av Styret på medlemsmøte så fort 
som mulig etter at det redaksjonelle arbeidet med foregående katalog er avsluttet. 
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VI. Andre bestemmelser 

§ 19. Medlemsmøter. 

Medlemsmøte holdes såvidt mulig hver annen mandag i månedene september - mai. 

Styret fastsetter programmet for medlemsmøtene. Kommer det på et møte frem forslag til 
behandling avi saker som ikke står på programmetdagsorden, kan Styret utsette 
behandlingen av dette til neste medlemsmøte. 

§ 20. Norsk Filatelistforbund. 

Oslo Filatelistklubb er medlemsklubb i Norsk Filatelistforbund og følger dets 
bestemmelser vedrørende medlemskap. 

Æresbevisninger. 

§ 21. 

Klubbens medalje, som er innstiftet 7. september 1942, bærer navnet “Anderssen-
Dethloff-Medaljen”. For denne gjelder egne lover som vedtas av Generalforsamlingen. 

§ 22. 

Klubbens offisielle orden er “Det Gyldne Posthorn” som er innstiftet 13. desember 1890. 
For ordenen gjelder egne lover som vedtas av Generalforsamlingen. 

§ 23. 

Æresmedlemmer kan utnevnes for særlige fortjenester av Oslo Filatelistklubb eller for 
særlig store fortjenester av filatelien.  

Innbudte medlemmer kan opptas for fortjenester av Oslo Filatelistklubb. Medlemmer som 
er innbudt på grunn av sin stilling og senere fratrer denne, skal få tilbud om ordinært 
medlemskap. 

 

Forslag om utnevnelser av slike medlemmer kan stilles av Styret, Rådet eller av 10 
medlemmer. 

Forslagene avgjøres av et utvalg, som består av 6 medlemmer, hvorav Rådet oppnevner 3 
og Styret 3. 
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Avgjørelse treffes med alminnelig flertall og ingen representant har dobbeltstemme. 
Utvalget er beslutningsdyktig når alle 6 er til stede. 

 

§ 24. Fond 

Klubbens fond er undergitt regler som vedtas av Generalforsamlingen. 

§ 25. Lover. 

Endring i disse lover kan bare besluttes på Generalforsamling og kreverha minst 2/3 av de 
avgitte stemmer. 

Forslag om lovendringer kan, foruten av Styre eller Råd, fremsettes av ethvert 
stemmeberettiget medlem. 

Rådets uttalelse til et slikt forslag skal innhentes og fremlegges for Generalforsamlingen. 

For behandlingen gjelder samme frister og bestemmelser som ved andre forslag til 
Generalforsamlingen. 

§ 26. Oppløsning. 

Fremsettes det av Styret, Rådet eller stemmeberettiget medlemmer forslag om klubbens 
oppløsning, skal Styre og Råd avgi sin uttalelse til forslaget innen 2 måneder. Forslaget 
skal deretter sammen med uttalelsene innen 2 måneder sendes skriftlig til klubbens 
stemmeberettigede medlemmer sammen med stemmeseddel. Innkommer det innen 1 
måned stemmesedler fra mer enn halvparten av disse medlemmer, og mer enn halvparten 
av disse igjen stemmer mot forslaget, ansees dette som ikke fremsatt. Stemmer mer enn 
den sistnevnte halvpart for oppløsning, innkaller Styret til ekstraordinær 
Generalforsamling til behandling av forslaget. 

Stemmer 4/5 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for forslaget, blir dette 
å behandle på førstkommende ordinære Generalforsamling. Til denne Generalforsamling 
må Styret fremsette forslag om hvordan klubbens midler skal disponeres i tilfelle av 
oppløsning. 

Stemmer 4/5 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på den ordinære 
Generalforsamling for forslaget om oppløsning, fattes det vedtak om disposisjonen av 
klubbens midler med vanlig flertall, hvoretter klubben er å anse som oppløst.  
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Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen 2013     

 

STYRET: 

Formann for 1 år  (2013) 

Bjørn Muggerud 

2 styremedlem for 2 år (2013/2014): 

Øistein Haugen,  Bjørn Schøyen 

3 varamedlemmer for 1år   (2013): 

Tore Berg,  Jan Henrik Fjære,  Svein H. Andersen 

 

Klubbens Råd   for 2 år      

Gunnar Melbøe 

Odd Frømyhr 

Knut Fr. Knutzen 

       

1 varamedlem til Rådet for 2 år  (2013/14) 

Per Erik Knudsen 

        

Valgkomiteen har bestått av: Erik Olafsen, Tryggve Johansen og Øyvind Refsnes 
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OFK’s reise 2013 

OFK har i år planlagt reise til Reykjavik på Island. Turen går i forbindelse med 
årets nordiske utstilling Nordia 2013. Den avholdes 7-9/6 i Gardabær rett utenfor 
Reykjavik.  

Noen av klubbens medlemmer  
stiller ut sine samlinger på 
utstillingen. 

Mer informasjon om 
utstillingen kan finnes på; 
www.nordia2013.is 

Opplegget blir som på turene de 
siste årene; 

OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller 
reisen til/fra Hamburg. Det naturlige er vel å reise senest på torsdag og hjem på 
søndag. 

Både SAS, Norwegian og Icelandair flyr direkte Oslo - Reykjavik. Vi har allerede 
sett at antall billigbilletter går nedover/prisene går oppover. Så bestem deg i 
allerede nå, kjøp flybillett og send inn depositum til OFK! 

OFK vil sponse deler av overnattingskostnaden i Reykjavik i utstillingsperioden. 

Det planlegges med å arrangere en felles utflukt på lørdag 8/6. 

For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 20. mars; 

 Betaler du inn 500 kroner pr. reisende til OFK v/Tore Frøvig. 
Kontonummeret er 0532.27.40702 

 Dersom du ønsker hotellrom ut over 6-9 juni, så noter dette på 
påmeldingen så skal vi prøve å ordne dette. 

 Husk å skrive på om du ønsker Enkeltrom eller Dobbeltrom. Og evt om 
du har avtalt å dele rom med et annet OFK-medlem. 

http://www.nordia2013.is/
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 Referat møte nr. 2398 

Det var lagt opp til byttemøte på Schafteløkken fra kl. 18.00 denne mandagen, 29. 
oktober, med kort avbrudd for ordinært møte kl. 19.00. Mange medlemmer var møtt frem, 
bytte-aktiviteten var hektisk og formannen valgte å utsette starten av møtet.   

Han  åpnet møtet ca. kl. 19.40. Ingen opptagelser, ingen anmeldelser. Thore Habberstad 
orienterte om Quiz-stillingen: Tryggve Johansen 28p, Bjørn Eirik Rasmussen 22p, Lars 
Erik Nilsen 18p og Asle Tengs 16p. Kort info om Roskilde-utstillingen, byttesøndag 27. 
januar og julebord 8. desember. Marit Elind orienterte om klubbkonkurransen 4. mars. Det 
er en uhøytidelig konkurranse uten jury. Hun oppfordret til å stille ut 16 eller 4(minimum) 
A4-ark og kom med eksempler på eksponater.  Lynauksjon. Quiz.  

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen 8p! 

29 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent. 

Referat møte nr. 2399 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 12. november kl. 19.00. Ingen 
opptagelser, 1 anmeldelse. Info kommer om ca. 10 dager. Her står blant annet nærmere 
om påmelding til julebordet. Quiz. Lynauksjon. 

 

Kveldens foredragsholder: Georg Størmer. 

Tema: Norgessamling – hvorfor jeg solgte og hvorfor jeg kjøper tilbake. 

Størmer har kjøpt tilbake objekter han solgte i 1986. Disse ble stilt ut på Filos 2011. 

Størmer ga først en oversikt over sin aktivitet på utstillerfronten. Han ble, etter å ha vært i 
junioravdelingen, medlem i OFK i 1960. Stilte ut øreutgavene på Filos 1961 (22 år 
gammel) og på Philatec- Paris i 1964 (25 år). I 1976 hadde han også med 
skillingsutgavene på  Filos 1976 og oppnådde Vermeil og Grand Prix. Norvex 80 – Sølv 
(Nk1-53). Hafrsfjord 1981 (nasj.) - Vermeil og Grand Prix (Nk1 – 55). I Filos 1983 Stor 
Vermeil i  Mesterklassen (nasjonal), Oslo 86 Vermeil (nordisk) 
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Størmer begynte i 1975 å registrere norske frimerker - sjeldne objekter. Se artikkel i 
Norgeskatalogen 1978 på 21 sider,osv. til slutt 71 sider i NK 1985. 

Artikkelen medførte mange henvendelser angående striper, blokker, brev og sjeldne 
objekter. 

 

Mine betydeligste kjøp: auksjonene av følgende samlinger: 

*Earl Jacobsen 1975 
*John Webber 1979 
*Rothschild 1981 
*Per Gellein 1981-82 
Odfjell- 

Var jeg dum? 

Mine siste betydelige kjøp: 

Utagget 4sk. Oscar kjøpt hos Moldenhauer 1985 (ex. Gellein) for 45000 + geb. (solgt 
1986 for 74000 – geb.). Ubrukt 4-blokk av nr. 7 kjøpt 1983 for 44000 + geb. (solgt 1986 
for 54000). Samlet tilsvarte dette kr. 100.000, eller prisen for en «Golf».Ville dette være 
fornuftig på sikt? Var det klokt å satse på gullmedalje? Hva innebar et slikt siktemål? 
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Lars Amundsens Norgessamling,, 
ble kjøpt av frimerkehandleren 
Einar Lundstrøm og vist på 
Norwex 80.. Viste 6 objekter fra 
Lundstrøms materiale som ble 
solgt på Ebel-auksjonen i Frankfurt 
1985. Objektene var blitt håpløst 
dyre. Viste også grafisk 
fremstilling av prisutviklingen til 
utagget 4 skilling Oscar og ubrukt 
4-blokk av 2 skill Våpen 1863 i 
tids-rommet 1963-2012 som viste 
en prisstigning på ca. 20 % p.a. 
1963-86.  

Mange sa i 1986 at frimerker var bedre investering enn aksjer – men aksjer gir jo utbytte!! 

Handlernes påvirkning for å oppnå fortjeneste irriterte mange storsamlere. 

Objektene var blitt håpløst dyre. Det kunne vanskelig forsvares å bygge ut samlingen. I 
1986 og 89 solgte han for h.h.v. 1,5 mill.og 300 000. Har i det siste solgt deler av 
utenlands-samlingen for å kunne kjøpe tilbake norske objekter. I motsetning til salgene i 
1986, som ga betydelig gevinst, har nok senere kjøp ikke gitt noen gevinster, men gitt 
mange hyggelige stunder. 

 

Noen eksempler på betydelige tilbakekjøp: Brev med 6 eks. NK1 kjøpt 1975 hos W. Lea i 
London for ca. 40000, solgt i 1986 for 175 000 (utrop 100 000) minus 8 % prov. Kjøpt 
tilbake på Kalvehagen auksjon i 1996 for 96 000 (utrop 100 000) + 15 % prov.  

4-blokk NK1. kjøpt i 1975 av Hans Rode for 96 000. Solgt 1986 for 190 000 ( 
utrop100 000) minus prov. Solgt på nytt 2010 Moldenhauers Johannessen auk. 52 000 
(utrop 50 000) + 18 % prov. ¼ av pris i 1986. Tilsvarende 4-blokk NK1, kjøpt i 2011 
Gulvik Lie auksjon 44000 (utrop 30 000) pluss 18 % prov.  

4-blokk 2 sk. Oscar solgt 1985 hos Ebel for DEM 22 000 + 15 % tilsv. ca. NOK 90 000. 
Kjøpt hos Moldenhauer 2010, ex Ragnar Johannessen for NOK 27 000 + 18 % prov. Ca. 
⅓ av 1986-prisen. 
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1986-2012: Boligprisene er omtrent 5-doblet mens slike frimerke-objekters pris er grovt 
sett halvert.  

Vi takker Georg Størmer for et engasjert foredrag – en reise i en del av den filatelistiske 
verden få av oss har hatt anledning til å delta på. 

 

*** 

Eventuelt  

Formannen: Ny katalogkomité – Norgeskatalogen. Gjenoppnevnelse: Peer-Christian 
Ånensen, Erik Olafsen og Kjell Åge Johansen. På utstilling i Mainz oppnådde NK  87p og 
NK Postal 88p – gullmedalje til begge. På Nordia 2012 i Roskilde oppnådde NK 87p, 
NK Postal 85p, Georg Størmer 86p for eksponatet The Perkins Bacon Years og Per Erik 
Knudsen 82p for eksponatet Danmarks fri - correspondance kort. 

Kveldens Quiz-vinner: Peer-Christian Ånensen 8p! 

39 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 
 
Referat møte nr. 2400 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 26. november kl. 19.00 og minnet om 
påmelding til Julemiddagen. 1 opptagelse, Ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

 

Kveldens foredragsholder: Halvor Fasting (Frimerketjenesten). 

Tema:  Frimerkeprogrammet 2013. 

Fasting tok forbehold når det gjelder en del av motivene som bare er på forslagsstadiet. 

M = motiv, D = design. 
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2. januar: Norsk mote. D:Kristin Granli.  M: 1) Nina Skarra 2) Camilla Bruberg. Rull 
15,00. 

Så kommer frimerkeark m/ny utforming (NB! tekst/dato). 

 

15. februar: Edvard Munch 150 år. D: Enzo Finger. Ark. M: 4 malerier + miniatyrark        
1) Selvportrett foran husveggen, 1926 – 13,00-Europa 2) Det syke barn, 1885 – 15,00 -
Verden 3) Madonna, 1895 – 17,00 4) Skrik,1893 – 20,00 5) Miniatyrark. Solen (Univ. 
Aula) – 20,00. 

 

19. april: Turistfrimerker. Selvklebende/ hefte D: Gina Rose. M: 1) Bøyabreen – A- 
innl.   2) Gaustatoppen – A Europa. 3) Rafting/elvebrett i Sjoa – A-Verden. 

19. april: Kong Karl Johan 250 år. D: Sverre Morken. M: Statue. Ark. Gravyre. 30,00. 

10. juni: Postkøyretøy (Europafrimerke). D: Madeleine Karlstrøm. M: 1) Gammelt – 
og 2) Moderne postkjøretøy 13 og 15 kr. Motivene kan bli Harley D. m/sidevogn og El – 
jeep. 

10. juni: Det Norske Studentersamfund 200 år. D: Magnus Rakeng. M:Debatt/ 
Studenter-lue, 17,00. 
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10. juni: Kronprinsparet 40 år. D: Enzo Finger. Rull, 4 merker. M: Kan bl.a. bli 
portretter, arverekkefølgen, familien. A innland. 

13. september: Stemmerett for kvinner 100 år.  

13. september: Camilla Collett 200 år. D: Arild Yttri. M: 2 portretter. 
Ark/Gravyre/17,00 og 30,00 

13. september: SPRÅKÅRET 2013 - Det Norske Teatret 100 år og Ivar Aasen 200 
år.  

D: Stian Hole. M: 1)Spelemann på taket (Lasse Kolstad) 2)Portrett av Ivar Aasen 17,00 og 
30,00. 

04. oktober: Norsk populærmusikk V – band. D: Madeleine Karlstrøm. 4 merker i rull 
– 9,50 (A innland).  

11. november: Posthorn. D: Enzo Finger og Sverre Morken. Offset. 10 kr og 20 kr. 

11. november: Julefrimerker. Illustrasjoner av Kjell Aukrust arrangert av Magnus 
Rakeng. Hefte med 2 motiver. A innland. 

Forsamlingen: Hvorfor har dere ….? Motivet er jo så mørkt at stempelet ikke vil vises.  

Fasting: « Vårt utgangspunkt er …….. Det skal jeg ta med meg tilbake ! Nok et 
konstruktivt møte mellom en forsamling som ikke bare er interesserte i 1800-talls merker 
men også i hva som skal komme, og en frimerke-tjeneste åpen for innspill. Som vanlig et 
høyt antall fremmøtte til møtet med Frimerketjenesten v/Fasting. Vi takker for et 
konstruktivt møte! 

*** 

Eventuelt  

Majorstua Postkontor har gitt ut 3 PF-er. En stemplet 12.12.12! 

Kveldens Quiz-vinner og totalvinner av høsthalvårets Quiz:  

Lars Eirik L. Nilsen. Vi gratulerer!! 

39 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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OFK’s Julemiddag 08.12.2012  ( Møte nr.2401) 

Det tradisjonelle julemøtet i OFK ble også i 2012 
avholdt på RICA Hotel Oslo, lørdag  8. desember .  
Dar som alltid en svært hyggelig begivenhet, og  
her er noen bilder fra festlighetene.  
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Referat møte nr. 2402 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 21. januar 2013 kl. 19.00. Ingen 
opptagelser, 6 anmeldelser. Formannen introduserte ny quizmaster Erik Strømsøe. Quiz. 
Lynauksjon. 

Kveldens foredragsholder: Ørn Grahm. Tema: Auksjonsåret 2012. 

De vanskelige økonomiske tidene har hatt liten innvirkning på frimerkemarkedet. Det er 
fortsatt mangel på godt materiale – salg av postkort, medaljer og mynter mv. griper stadig 
sterkere om seg. Mye ordinært og uinteressant materiale på auksjonene. Handlerne slurver 
med objekt-beskrivelsen. Mange kjøpere bommer - får aldri igjen sine penger - og 
interessen synker. Mange oppkjøp, fusjoner og dannelse av kjeder. Jfr. Sverige – Philea.  

Over til auksjonene. Kinesere og russere kjøper fortsatt objekter for enorme priser. 
Nedenfor nevnes først auksjons-hus/firma og samling og så noen av objektene som ble 
vist og, avrundet, hva de ble solgt for. 

Store samlinger 

Februar – Spink London – The 
Chartwell Collection. Mange enheter 
av de første Dr. Victoria. 

One penny, 12 blokk plate III, 3 
mill. kr. Two pence, 4 blokk + 6 
blokk plate I, 3,8 mill. kr. 

Charles Nissens platerekonstruksjon av «penny black», 3,3 mill. kr. 

Postiljonen – Carl Aage Møllers samling Holstein. 1 schilling 1850, 46000. + 2 brev  

Mars - Robert Siegel - Freelinghuysen Collection, objekter for 30 mill. «gjenoppdaget». 

Postm.prov, fra ALEXANDRIA  POST OFFICE - 
3.6 mill.kr (Verdens-rek. for postm.prov.) - ikke på  
markedet siden Ferrariauksjonen 1922. Sjeldne brev, 
funnet på sent 1800-tall, som ikke har vært på 
markedet tidligere solgt for 3,6 og 2,6 mill.  

Den kjente 24c luftpost – variant fra USA 1918, 4,1 mill. kr (samme skjevt sentrert for 
1,7 mill. i juni 2012).  
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September - Frimäkshuset  Skandinavisk filateli 
- Leon Nordin, svensk posthistorie. Svenske 
brev til ulike destinasjoner. Det dyreste til Peru 
via London og Panama i des. 1867, 288000. 

 

April – Feldman – Raymond Casey Grand Prix Collection. Russiske postkontor i Kina.  

7 sjeldne brev. Det dyreste fra Sinkiang – Kuldja i 1879 til Tanganrog Russland. Eneste 
kjente fra russisk okkupasjon av Kuldja, tidligst kjente fra russisk post i Sinkiang. 4,4 
mill. kr. 

November – Cherrystone – Zemstvo. 3 dyre brev.  

Heinrich Køhler – Samling ASTRUL, Braunschweig. 

3 brev. 1) År:1852, Frank. 3x3 Silbergr. Eneste kjente. Pris: 367 900 kr. 2) År:1861/63, 
Frank. 2x1 Silbergr. Eksperimentelt gjennomstikk. Pris: 236 500 kr. 3) År: 1864. Frank. 
Halvert 2 Silbergr. m/gjennomstikk Pris: kr. 543 100. 

Juni – Felzmann - Rüdiger Suppelt, 
Hannover, posthistorisk. 

4 brev fra hhv. 1859, 1862,1862 og ? vist.  

 

April – Feldman – Karpov Belgia II. 4 brev, 
2 prøveark, 4-bl.  uten lim av nr. 1, og 
postfrisk 4-bl. av 40c. Frankeringer og mrk. 
av de tidligste Leopoldutg. Det dyreste 
objektet av disse er brev til Norge, fra 
januar 1863, med forsøks-perforering 
vurdert til 113 750 kr og solgt for kr 1 812 
000. 

November – Spink – Morgan, Australia. Forslag/Utkast, ubrukte enheter kenguru. Brev 
med omvendt påtrykk Tjenestemerke på KG 1932 (kr 603 000). 

Raritetsauksjon, juni - Siegel New York. 6 obj. vist.  
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Spesielle auksjoner. 

April – Postiljonen, auk. 200. Stemplet, utagget 4 sk. Oscar – kr. 23.750. 7. Det kjente 
eksemplaret Cherry Blossom 6 Sen "Tama 6 yo" - kr. 997.500,-. Overraskelse: Svensk 
postkort med 1 Rd. tg. 13 kr. 218.500,- mot utropet kr. 57.000,-. 5 objekter vist. 

November – Køhler (Norbert Röhm) - Litteratur. 

Spesielle objekter 

April – Corinphila – Seebub-samlingen, gullkantet 
Sveits. 4 obj. vist. Basel-duen 1845: Beviset for to 
trykkplater, Kr. 945.000,-. Rayon 5 Rp - Trolig det mest 
sjeldne 

med innramming 1851 kr. 567.000,-. 

September – Feldman – Russland. Ett brev - 1858 – 30 kopek 2. trykk til Warszawa. Bare 
to brev med 2. trykk kjent, toppkvalitet kr. 410.700,og 3 ubrukte enheter vist. 

Spink Ivestphila, Lugano – Syd - Amerika. To obj. vist. 

Mars – Postiljonen – Toppkvalitet Sverige. 4  
obj. vist. 24 sk. Bco  solgt for kr 119000. 

September – Postiljonen. Sverige - 4 obj. vist. 
Hitler-mrk: Propaganda-forfalskning, 
Amerikanske post-forfalskninger. 

 

Oktober - Spink Ivestphila, Lugano – Sicilia. To brev: Singelfrankatur (354.700), 
kombinasjon (665.100). 

Avansert luftpost. To brev: 1)Med Sigizmund  
Levanevskij Moskva-San Francisco over 
Nordpolen 1935. Solgt hos Felzmann i 
Düsseldorf i juni for kr. 124.630,-. 2) Apollo 13: 
"Okay, Houston we have a problem here". 
Swigert fløy i stedet for Mattingly. James Lowell 
har bevitnet at brevet er transportert rundt 
månen. Bare 50 nummererte konvolutter. 
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Kr. 249.250,- hos Felzmann i Düsseldorf i juni. 

November – Bruun Rasmussen. 6 obj. Bl. a.  
Danmark: 4 RBS- Postfrisk kr. 19.650,-.  

Hepburn ark deles opp. Minatyr-ark (10 
mrk) solgt i oktober 2010 kr.3.835.600. 
Enkelt-merke fra arket solgt i august 2012 
for kr. 533.350. Stemplet er solgt for 
kr.1.066.230. 

Vi takker Ørn Grahm for nok et ryddig og 
underholdende foredrag i håp om at han kan 
opprettholde tradisjonen i mange år 
fremover. 

 

*** 

Eventuelt  

Formannen minnet om 
byttesøndagen 27/1. Han hedret de 
medlemmer som hadde høyest 
fremmøte på medlemsmøtene 2012 
med godord og premier: 

Eivind Dahle og Knut Fredrik 
Knutzen hadde vært på samtlige 
møter 2012! 

Kveldens Quiz-vinner: Einar Rolf 
Tamber 

33 medlemmer var innskrevet i 
kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

  

.Sommermøtet blir 3 
juni 2013 

OFK har planlagt å holde årets 
sommermøte med omvisning i 

Brannmuséet på Grønland. 

Etterpå blir det et lite måltid. 

Mer informasjon kommer 
i Info 2. 
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GRASROTANDELEN - 
Et viktig bidrag til OFK! 

 

OFK er som tidligere nevnt, registrert i Norsk Tippings 
ordning: Grasrotandelen. Mange medlemmer har fulgt 
oppfordringen og har registrert seg, men klubben vil 

gjerne at mange flere gjør dette. Følg derfor oppskriften, 
og gi din støtte til OFK. 

Vårt organisasjonsnummer er 
961210461. Ordningen gir deg som muligheter til å gi 5% av 
din innsats til OFK (Eventuelle premier blir selvfølgelig ikke 

berørt). Du må være registrert spiller. Du kan registrere deg ved 
å kjøpe spillekort hos en kommisjonær eller på www.norsk-

tipping.no 

Når dette er gjort kan du anvende grasrotandelen til å styre 5% 
av innsatsen til en klubb/forening og vi håper du via OFK vil 

støtte filatelien. Dette kan gjøres på følgende måter: 
 

1) Hos Kommisjonær: Med strekkode og/eller 
organisasjonsnummer og spillekort hos en kommisjonær. 

 
2) SMS: GRASROTANDELEN 961210461 til 2020(tjenesten 

er gratis). 
 

3) Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 
 

4) Norsk Tipping Mobilspill. 
 

Mer info på www.grasrotandelen.no hvor du også kan følge 
med på inntektene til OFK og andre. 

http://www.grasrotandelen.no/



