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G E N E R A L F O R S A M L I N G 

MANDAG 23. MARS 2015 

Herved innkalles til Generalforsamling 
                                   mandag 23.mars 2015, kl.19.00 

på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1. 

      V E L  M Ø T T ! 
 

Les mer på s.6 

 
OFK’s reise 2015            .                
 
OFK har i år planlagt reise til London. 
Turen går i forbindelse med 
frimerkeutstillingen London 2015. Den 
avholdes 13-16/5 på Business Design 
Centre (som er samme lokale som Stampex 
avholdes i hvert halvår).  

Les mer på s. 21 

Husk å kjøp  

Norgeskatalogen Postal II  

før den blir utsolgt! 

    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2015 
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Vi minner om våre  
e-post adresser:  

 
Oslo Filatelistklubb: 

ofk@oslofilatelistklubb.no 
 

Tidskriftet OFK Info: 
info@oslofilatelistklubb.no 

 
NR 1/2015 -26. ÅRGANG 

POSTADRESSE: 
Frydenlundgata 14, 0169 Oslo 

Tlf: 22 60 07 19  
http:// www.oslofilatelistklubb.no 

E-post: ofk@oslofilatelistklubb.no 
 

Giro 0532 2740702 
IBAN-nummer NO05 0532 2740 702 

 
BIBLIOTEKET 

Frydenlundgata 14 
har åpent tirsdager kl 19-21 

 
REDAKTØR 
Bjørn Schøyen 

E-post: info@oslofilatelistklubb.no 

TRYKK: 
Merkur-Trykk AS 

 

OPPLAG: 
600 

 
ANNONSEPRISER: 

1/1 side s/h kr. 500 
l/l side farger kr. 1000 
(Alle priser ex. Moms)  

 
ORG. NUMMER: 

961210461 

 

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 
M 901 24 634  P 67 55 93 85 

E-post: berasmussen@hotmail.com 
STYREMEDLEMMER: 

Thore Habberstad, 
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 
Bjørn Schøyen 

Postboks 1 Høybråten, 1005 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: 

Thore Habberstad, Øistein Haugen,  
Jan Henrik Fjære og Karl Schei  
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Noen linjer fra redaktøren! 
 
Som alle vet ble Nordia 2014 på Norges 
varemesse i november en stor suksess. 
Dette hadde ikke skjedd hvis det ikke 
var for de medlemmene som stilte opp, 
og tok i mange lange og tunge tak. Jeg 
vil nå benytte anledningen til å takke 
dere spesielt for dette. Foreningsarbeid 
drives på dugnad, og stiller ingen opp så 
vil disse fellesaktivitetene som vi setter 
så pris på opphøre ganske raskt. 

Undertegnede har i de siste seks årene 
vært medlem av styret og redaktør for 
OFK Info. Det har vært spennende, men 
også ganske utfordrende å klare og få 
satt sammen et lesverdig tidsskrift hvert 
kvartal. Takket være noen få, men svært 
gode støttespillere som har bidratt med 
flotte artikler, har det vært mulig å holde 
dette ambisjonsnivået for de fleste av 
utgivelsene. Men når disse ikke har hatt 
mulighet til å stille opp, har det vært 
sørgelig stille fra de øvrige 
medlemmene. 

 Nå har jeg bestemt meg for å takke for 
meg. Jeg ønsker ikke å stille til gjenvalg 
i styret, og gir meg samtidig som 
redaktør. OFK Info trenger derfor en ny 
redaktør hvis medlemmene ønsker at 
klubben skal videreføre sitt tidsskrift. 
Dette er også en glimrende mulighet til å 
tenke nytt, og sette sitt eget preg på 
tidsskriftet. Ta kontakt med klubbens 
formann hvis du er nysgjerrig på 
oppgaven.  

 

Når vi snakker om foreningsarbeid, 
samhold og veien videre framover for 
OFK så vil jeg nok en gang minne om 
årets generalforsamling, mandag 
23.mars kl.19.00. Møt opp, delta i 
diskusjonene, og avgi dine stemmer! 

Jeg vil ikke helt takke for meg denne 
gangen da jeg har avtalt å redigere et 
siste nummer før sommeren ….men 
etter det er det ugjenkallelig slutt, og 
OFK trenger da en ny redaktør. Så 
derfor – sett deg ned i fem minutter, og 
vurder om ikke nettopp du kunne 
overtatt denne oppgaven for klubben! 

Bjørn Schøyen, redaktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

Det lønner seg å skrive navnet 
i protokollen 

 
Vi har også i år videreført 

tradisjonen med å føre 
møtestatistikk.. 

 
Utenom styret hadde hele fem 
medlemmer deltatt på samtlige 
møter.  
 
Disse var:                        . 
Egil Kiserud, Knut Fr. Knutzen, 
Erik Strømsøe, Asle Tengs og 
Arne Thune-Larsen som mottok 
hvert sitt postfriske eksemplar 
Universitetet, (NK.260) for 
deltakelse på samtlige møter i 
2014.  
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G E N E R A L F O R S A M L I N G 

MANDAG 23. MARS 2015 

Herved innkalles til Generalforsamling 
                                   mandag 23.mars 2015, kl.19.00 

på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1. 

    V E L  M Ø T T ! 

 DAGSORDEN: 

1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen. 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Styrets årsberetning. 
4. Årsregnskap for 2014, revisors beretning og Rådets uttalelse. 
5. Disponering av resultat 2014. Budsjett for 2015. 
6.       Innkomne forslag. 
7.       Valg av:    

a. Leder for 2015 
b. 2 styremedlemmer for  2015/16 
c. 3 varamedlemmer til styret for 2015 
d. 3 rådsmedlemmer for 2015/16   
e. 2 varamedlemmer til rådet for 2015 

8.      Valg av registrert eller statsautorisert revisor. 
9.        Fastsettelse av kontingent for 2016: 

Styrets forslag: Uendret kontingent: 
Medlem med Forbundskontingent kr.450.- 
Medlem uten Forbundskontingent kr.200.-  

Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent. 

Oslo, 1. februar, 2015 

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

Bjørn Eirik Rasmussen (s)   Bjørn Schøyen (s)             
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Årsberetning 2014 
 
2014 ble et kontrastenes år for OFK. Det store høydepunktet ble den nordiske utstillingen 
Nordia 2014, hvor vi sto som teknisk arrangør. Takket være innsatsen fra våre 
medlemmer samt våre samarbeidspartnere Norsk Filatelistforbund, Frimerketjenesten og 
Norges Varemesse, ble utstillingen vellykket. Både utstillere, handlere og besøkende ga 
gjennomgående uttrykk for at dette var en av de beste utstillingene gjennomført på flere 
år. 

Dette var også året da vi mistet en av klubbens største ressurser gjennom tidene i det Peer-
Christian Ånensen døde under en treningstur på sommeren. Dette skjedde samtidig som 
arbeidet med sluttføring av årets Norgeskatalog skulle intensiveres. Peer-Christian var 
gjennom drøyt 20 års komitearbeid, hvorav de fleste som formann, blitt selve grunnpilaren 
for katalogen. Det viste seg raskt at det ikke var realiserbart å få ferdig en ny 
Norgeskatalog til vanlig tid i september. 

Gjennom en meget intens innsats fra en forsterket katalogkomite, greide man imidlertid til 
Nordia 2014 å fullføre en oppdatert versjon av Norgeskatalogen Postal, som er blitt svært 
godt mottatt blant samlerne. 

For første gang på 47 år ble det i 2014 ikke utgitt noen Norgeskatalog. Det er styrets 
intensjon at Norgeskatalogen igjen skal utkomme på vanlig måte i september 2015. Det er 
imidlertid et større behov for en dugnadsinnsats enn det som har vært nødvendig tidligere. 
Alle medlemmer oppfordres til å gi store og små tilbakemeldinger og innspill til 
katalogen. 

Det var som vanlig meget god oppslutning om de tradisjonelle fellesarrangementene. 
Sommermøtet ble avholdt på Vigelandsmuséet med en interessant omvisning og 
påfølgende bespisning etter en spasertur til Art of Sushi. Fellesreisen gikk til Praha med 
besøk på frimerkemessen Sberatel og utflukt til byen Český Krumlov som står på 
Unesco’s verdensarvliste. Året ble avsluttet med den tradisjonelle julemiddagen med godt 
fremmøte til tross for at dette kun var to uker etter Palmarésen for Nordia 2014.  

Auksjonsvirksomheten har slitt da en del faste innleverere har gått tomme eller har 
uteblitt. For at klubben skal være i stand til å fortsette det aktivitetsnivået vi har 
opprettholdt i mange år nå, er det viktig at alle bidrar med innleveringer. Ikke minst følger 
med på hva som kommer opp på auksjonene for å kunne by på det som har interesse. 
Auksjonsutvalget ber og om tilbakemeldinger på hva som er ønsket auksjonsmateriale. 

Internettsidene moderniseres og utvides stadig. Styret mistenker at mange ikke er klar 
over hvor mye nyttig informasjon man kan finne på hjemmesidene. Sidene med 
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samleverdige varianter som det ikke er plass til i Norgeskatalogen, er blitt kraftig utvidet. 
Videre oppdateres stadig oversiktslistene over litteraturen. Vi ser konturene av at en 
fullstendig liste over hva som finnes i vårt fantastiske bibliotek, snart vil være tilgjengelig. 

Dessverre fortsetter medlemstallet å gå nedover og teller ved utgangen av 2014, 449 
medlemmer mot 456 året før. 

Med en rentesats som i overskuelig fremtid fortsatt vil holde seg lav, er vi med dagens 
aktivitetsnivå blitt mer og mer avhengige av inntekter fra Norgeskatalogen. Det merkes 
dermed økonomisk når denne ikke utgis. Det er en stadig større arbeidsbyrde som legges 
på stadig færre frivillige. Oppfordringen er derfor at flere bidrar der de kan og har lyst. 
Dette kan være å påta seg tillitsverv og som bidragsytere på annet vis. Selv små bidrag 
som hjelpere ved arrangement, korte innlegg i OFK-Info, melde inn OFK som mottaker 
fra Grasrotandelen, verving av nye medlemmer og annonsører samt salg av kataloger 
monner dersom flere av vårt relativt store antall medlemmer bidrar med litt hver. Ikke 
minst oppfordres alle om å komme med synspunkter på klubbens virksomhet.    

En takk går igjen til de som har bidratt til klubbens drift. Våre tillitsvalgte, ansatte 
funksjonærer og ansatte i Frimerketjenesten. Og selvfølgelig også til alle vår aktive 
medlemmer. 

 

Medlemstallet 

Pr. 31.desember 2014 hadde klubben 449 medlemmer, hvorav 119 uten 
forbundskontingent. 

I 2014 har klubben fått 7 nye medlemmer, mens 14 har gått bort, utmeldt eller blitt 
strøket. Dette gir en nedgang på 7 medlemmer. 

Vi hedrer minnet etter:   
Christian Winther-Sørensen, Peer-Christian Ånensen, Thor Skaug, Erling Holst Solem og 
Tore G. Solheim 

Æresmedlemmer:   
Olga Ellis, Kjell Åge Johansen, Knut Fr. Knutzen, Carl Nyland, Arne Thune-Larsen og  
Per Wibe Due. 

Innbudte medlemmer:  
Halvor Fasting, Enzo Finger, Dag Mejdell, Sverre Morken, Anders Renolen og Arnfinn 
Skåle.  
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Møtevirksomheten: 
Det har vært avholdt 17 hovedmøter, medregnet Generalforsamling, sommer- og 
julemiddag.   Hovedposten har vært: 

Møte nr. 

2419 27/01 ”Auksjonsåret 2013” v/ Ørn Grahm 

2420 10/02 "Øst - Karelen" v/ Odd Arve Kvinnesland 

2421 24/02 ”Sensur av post i Danmark, tidsepoken 1940-47 "  
     v/ Svein H Andersen  

2422 10/03 ”Airgraphs og V-mail - Hva er det? " v/ Bjørn Myhre 

2423 24/03 "Generalforsamling."   

2424 07/04 ”Nordia. 2014" v/ Ivar Sundsbø   

2425 05/05 ”Fra åpen klasse til Open Philately. v/ Henning Mathiassen    

2426 19/05 "Behandling av brannskadde barn i Tanzania -  
    Historien om Faraja" v/ Jan-Henrik Fjære              

2427 02/06 ”Sommermøte på Vigeland-musèet" 

2428 01/09 ”Amerikanske precancel." v/ Frank Gilberg 

2429 15/09 ” Status katalogutgivelser og arbeid med Nordia"  
    v/ Katalogkomiteen/Styret.                   

2430 29/09 ”Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914." v/ Knut Arveng 

2431 13/10 ”Den gang Oslo hadde bryggerier” v/ Bjørn Schøyen 

2432 27/10 ”55 øre Norwex til USA,og Fantomet på norske frimerker”  
    v/ Øyvind Refsnes 

2433 11/11 ”Om 20 mm. utgaven." v/ Bjørn Eirik Rasmussen 

2434 24/11 ”Frimerkeprogrammet 2015” v/ Halvor Fasting 

2435 06/12 ”Årets julemiddag” 



8 
 

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

        Leder   Bjørn Muggerud   (2014) 

 Nestleder  Bjørn Eirik Rasmussen    (2014/15) 

 Styremedlem Thore Habberstad  (2014/15) 

 Styremedlem Øistein Haugen   (2014) 

 Styremedlem Bjørn Schøyen   (2014) 

 Varamenn Svein H. Andersen  (2014) 

   Tore Berg   (2014) 

   Jan-Henrik Fjære   (2014) 

 

  Det har vært avholdt 6 styremøter. 

 

Klubbens Råd:    

 Gunnar Melbøe, leder   (2014) 

 Georg Størmer, nestleder   (2014/15) 

 Arne Thune-Larsen   (2014/15) 

 Knut Fr. Knutzen    (2014) 

 Odd Frømyhr    (2014) 

Varamenn; 

 Per Erik Knudsen   (2014) 

 Egil Kiserud    (2014) 
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Valgkomité: 

 Tryggve Johansen, Erik Olafsen, og Erik Strømsøe. 

 

Klubbens øvrige tillitsmenn oppnevnt av styret: 

Komite for Norgeskatalogen:  
    Peer-Christian Ånensen (frem til juli 2014), Erik Olafsen og Kjell Åge  
   Johansen. Bjørn Muggerud supplerte komiteen fra juli 2014 som leder for  
   utgivelsen av Norgeskatalogen Postal II. 

Auksjons/klubbaftenutvalg:  
   Øistein Haugen (leder), Jan-Henrik Fjære, Thore Habberstad og Karl S  
  Schei 

Bibliotekutvalg: 
   Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Carl Nyland, Svein H  
  Andersen og Bjørn Muggerud. 

Webmaster:  
   Dag Røhjell 

 

Festkomite og Ordenskollegium for ”Den Glade Gauk”:    
   Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Thore Habberstad 

 

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 (utpekt av Rådet) 

 

Redaksjonskomite for OFK ”INFO” 
   Bjørn Schøyen 
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Det er ansatt følgende funksjonærer:  
   Tore Frøvig, kasserer 
   Thore Habberstad, sekretær 
   Kjell Åge Johansen, bibliotekar. 

Auksjons- og klubbaftenutvalget. 
Det ble avholdt 16 auksjoner i 2014, 9 i første halvår og 7 i siste halvår. Det var planlagt 
17 auksjoner, men auksjonen 20/10 ble avlyst på grunn av få innleveringer. I stedet ble det 
arrangert klubbaften med bytting, miniauksjon og billigsalg fra boklageret. Antall objekter 
pr. auksjon har variert mellom 80 og 161. 

Auksjonsliste og resultatliste legges ut på hjemmesiden og dropbox. 

Bibliotekutvalget.   

Oversikt over Bibliotekets virksomhet 2014 

       2014   (2013) 

Åpningsdager       36    (35) 

Besøk        86    (86) 

Utlån (enheter)      133   (144) 

Innkomne bøker/monografier    430   (241) 

Innkomne tidsskrifthefter    867   (478) 

I tillegg til en mengde auksjonskataloger hvor kun "name sales"- og landkataloger føres i 
tilvekstprotokollen. 

Biblioteket har mottatt gaver fra følgende: 

Tore Berg, Kjell Germeten AS, Svein Arne Hansen, Øistein Haugen, Kjell Åge Johansen, 
Tryggve Johansen Per Erik Knudsen, Arvid Løhre, Bjørn Muggerud, Erik Olafsen, Bjørn 
Eirik Rasmussen, Øyvind Refsnes, Hallvard Slettebø, Erik Strømsøe, Georg Størmer, Ivar 
Sundsbø, Peer-Christian Ånensen 

Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets utvikling og 
informasjon for klubbens medlemmer. 
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Norgeskatalogkomiteen og redaktørene av Norsk Filatelistisk tidsskrift har benyttet 
bibliotekets store utvalg av monografier og tidsskrift til sine utgivelser. 

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» hvor vi regnes som 
et «Philatelic Research Library». Ved årets utgang består listen av over 6800 titler. 

Katalogkomiteen 
For første gang siden 1967 kom det i 2014 ikke ut noen ny Norgeskatalog. Årsaken er 
selvfølgelig dødsfallet til katalogkomiteens formann gjennom mange år, Peer-Christian 
Ånensen. Peer-Christian var gjennom sin formidable kunnskap helt sentral for utgivelsene 
og tidspunktet for dødsfallet gjorde det også vanskelig for OFK å mobilisere ressurser til å 
få ut en ny katalog til vanlig tid da.  

I stedet valgte OFK å satse på å få ut en ny utgave av Norgeskatalogen Postal som kom ut 
til utstillingen Nordia 2014 på Lillestrøm. Den nye utgaven av Postal hadde et sterkere 
fokus på stempler enn den første utgaven, men dette ser ut til å ha blitt godt mottatt av 
samlerne. 

Dersom alle gode krefter i og utenfor OFK stiller opp, regner katalogkomiteen med at det 
skal være mulig å utgi Norgeskatalogen 2016 til normalt tidspunkt. Fremtiden vil vise om 
det er mulig å utgi årlige Norgeskataloger etter dette. 

Norgeskatalogen 2014 var utstilt på Nordia 2014 og oppnådde Gull og 92 poeng noe som 
er den høyeste poengsum katalogen noensinne har oppnådd på noen utstilling. 

 

Klubbens  hjemmesider.                                                                       . 
OFKs hjemmesider (www.oslofilatelistklubb.no) er en viktig kommunikasjons-kanal for 
OFK og har siden ny versjon ble publisert høsten 2009 gjennomgått store og til dels 
omfattende forandringer. Nye hovedsider og mer innhold har kommet til og sidene har 
også blitt gjort dynamiske - databasedrevet. Av innhold på sidene kan kort nevnes; 
møteoversikt (tidligere og framtidig), auksjonslister (inkl. resultat), møtereferater, flere 
bibliotekoversikter, nyhetsoppslag, elektroniske utgaver av INFO med mulighet for å søke 
i artikler tilbake til 1990, generell medlemsinformasjon og mye mer. Blant de 
siste tilskuddene ønsker webmaster å peke på Varianter-siden, hvor det stadig publiseres 
interessante og leservennlige oversikter over varianter, som ikke er omtalt i 
Norgeskatalogen. Webmaster forsøker å legge til rette for en god brukeropplevelse for alle 

http://www.oslofilatelistklubb.no)/
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interesserte og brukere av sidene, men det har kommet tilbakemeldinger på at enkelte 
medlemmer har hatt problemer med bruken av sidene. Det ble derfor publisert en artikkel 
i INFO 2/2014 som omhandlet hvordan en kan bedre brukeropplevelsen av sidene. 
Webmaster mottar ikke så mange forslag til nye sider eller nytt innhold og imøteser gjerne 
ytterligere dialog og kommunikasjon med brukerne - som primært er alle medlemmer av 
OFK. Webmaster anbefaler brukerne å sjekke sidene jevnlig siden da det til stadighet 
kommer oppdatert og ny informasjon på sidene.                           . 
  
  
Komiteen for ”Anderssen-Dethloff-Medaljen”                                   .  
Komiteen har ikke avholdt møter i 2014.  

Jubilanter.  

Følgende har vært medlem i 50 år: 
Hans H Horn, Egil Kiserud, Ole T Lømo, Sven Pran og Leif Rode 

Følgende har vært medlem i 25 år: 
Esko Hyytiainen, Eivind Lund og Arild R Olsen. 

Pkt  6.  Det har ikke innkommet noen saker til behandling. 

Pkt 7. Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen 2015     

Leder for 1 år ( 2015 ) 
Bjørn Muggerud 

2 styremedlemmer for 2 år (2015/2016 ) 
Marit Elind,  Øistein Haugen,  

3 varamedlemmer for 1 år (2015 ) 
1) Svein H. Andersen   2) Carl Gøran Scheve   3) Tore Berg 

3 rådsmedlemmer for 2 år (2015/2016 ) 
Odd Frømyhr, Knut Fr. Knutzen, Gunnar Melbøe 

2 varamedlemmer til rådet for 1 år (2015) 
Egil Kiserud, Per Erik Knudsen 

Valgkomiteen har bestått av: Erik Olafsen, Erik Strømsøe, Tryggve Johansen 
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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 2015. 
 
Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet eller 
auksjonen starter 1900. 
 
Norgeskatalogen Postal fås kjøpt til medlemspris kr 300,- Denne 
fås kjøpt på alle medlemsmøter og auksjoner. For medlemmer 
som ønsker NK tilsendt, er prisen kr 340,- i Norge. 
Norgeskatalogen 2014 er og til salgs til medlemspris. 
 
Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter samt som regel også 
en lynauksjon 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 

 

Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK Våren 2015. 
 

Februar 
 
16/2: Auksjon. 

Vis at auksjonsvirksomheten er interessant og møt opp og by på det du har 
interesse av. Pass samtidig på å levere dine dubletter til auksjonsutvalget. 
 
23/2: Hilsen fra Amerika. 

Knut Arveng viser postkortene fra norske utvandrere sendt hjem. 
 
 
 
Mars 
 
2/3: Klubbaften. 

Uformell byttekveld med diverse andre innslag. Følg med på nyhetsmailer 
fra styret og nærmere info som gis på medlemsmøtene. Det blir blant annet 
billigsalg og gratis utdeling av overskuddsmateriale fra biblioteket.  
 
9/3: Helpost fra utlandet til Norge. 

Utviklingen i bruken av helpost fra utlandet blir illustrert av Arne Thune-
Larsen med utgangspunkt i hans nye utstillingseksponat. 
 
16/3: Auksjon. 

Ny auksjon og etter denne ser vi hvordan grunnlaget er for avholdelse av 
hyppigere auksjoner. Dersom du har interesse av jevnlige auksjoner, møt 
opp samt lever inn auksjonsobjekter.  
 

23/3: Generalforsamling. 
Årets beste mulighet til å si din mening om klubbens drift. Støtt opp om 
OFK med å være et aktivt medlem. 
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April 
 
13/4: Danske Reklamemerker. 

Danske frimerkehefter hadde på et tidlig stadium kommersiell reklame. Dette 
er et veldig populært samleområde og Frank Gilberg forteller om dette med 
utgangspunkt i sin utstillingssamling.  
 
20/4: Auksjon. 
Husk å levere objekter du ønsker å få med på juleauksjonen. 
 
27/4: De norske skipsstemplene under krigen sett med nye øyne. 
De firkantede stemplene fra Handelsflåten og Marinen er ettertraktet og 
uglesett, og mange har meninger om disse. Bjørn Schøyen har samlet disse 
aktivt, og har nå noen nyoppdagelser og en del synspunkter om dette. 
 
 
Mai 
 
4/5: Auksjon. 

Hjelp auksjonsutvalget og bidra til auksjonene ved å sette opp dine dubletter 
samtidig som dette gir deg penger for å handle på auksjonene.  
 
11/5: Ballon Montè Ville d`Orleans.   

Ballongen som landet i Norge 25.11.1870 fra det beleirete Paris hadde med seg 
post og Svein Arne Hansen forteller om denne. 
 
18/5: Sommerauksjon. 

Sesongens storauksjon. Støtt opp med bud og innleveringer til høstens 
auksjoner slik at vi kan opprettholde aktivitetsnivået. 
 

26/5: Sesongens siste åpningsdag i biblioteket. 
 

 

Juni 
 
1/6: Sommermøte.  
Sett av kvelden. Nærmere opplysninger i neste nr. av bladet.  
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Her finner du oss på Schafteløkken. 
 

Adressen er Zahlkasserer Schafts plass.Du kan ta alle T-
baner til Majorstuen. Derfra kan du gåca. 20 minutter 
nedover langs Frognerparken, eller ta trikk nr. 12 fra 
Majorstuen ned til Frogner Plass og gånoen 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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Oslo Filatelistklubb

Driftsregnskap 31.12.2014

Regnskap Budsjett Regnskap Noter Budsjett Noter

Tekst 2013 2014 2014 regnskap 2015 budsjett

Inntekter

Inntekt NK 424 050 420 000 133 081 300 000

Inntekt NK Postal 0 0 188 104 25 000

Inntekt utstillinger 0 20 000 50 000 0

Annonseinntekter 4 000 4 000 4 000 4 000

Medlemskontingent 170 835 170 000 156 375 150 000

Grasrotandel 26 081 15 000 24 460 20 000

Andre inntekter 50 481 40 000 79 755 2 40 000

Renteinntekter 153 835 155 000 162 086 1 150 000 5

Sum inntekter 829 282 824 000 797 861 689 000

Utgifter

Lønn, Honorar,  Revisjon 223 938 230 000 227 231 6 230 000

Arbeidsgiveravgift 28 189 33 000 31 133 33 000

Husleie, Strøm, Renhold 78 566 80 000 79 825 80 000

Trykking, Rekvisita, Kontorhold 38 123 50 000 30 209 50 000

Telefon Porto 44 597 50 000 48 098 55 000

Møter Arrangementer 157 491 140 000 107 040 160 000

Utstillingskostnader 100 000 0 0

Kontingent forbundet 105 300 105 000 99 000 100 000

Gaver Blomster 4 696 5 000 8 264 5 000

Forsikringer 27 193 28 000 29 020 30 000

Kostnader NK 250 385 300 000 37 599 225 000

Kostnader Postal 0 0 75 501

Bibliotek 28 514 40 000 37 466 60 000

Andre kostnader 17 349 10 000 16 901 10 000

Sum utgifter 1 004 341 1 171 000 827 287 1 038 000

Resultat -175 059 -347 000 -29 426 -349 000



18 
 

 

  

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Klubben har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet

av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Forslag til disponering av resultat:

Norwexfondet til utdeling kr   3.000 (godskrives)

Driftsfondet kr 32.426 (belastes)

Sum kr 29.426 (belastes)

NOTER REGNSKAP

1 Norwex-fondet til utdeling tilføres en renteinntekt med kr 28.000 og foreslås belastet med

kr 25.000 i reisestøtte.

2 Herav momsrefusjon kr 55.086.

3 Herav kr 54.655 i skyldig mva.

4 Herav forskudd kontingent kr 134.000 mot kr 137.000 året før.

NOTER BUDSJETT Antatt

gj.snittsrente

5 LK 276 536 flyt 1,20 % 3 318

Pareto 2 000 000 fast 2,80 % 56 000

Spb1 1 783 348 flyt 2,00 % 35 667

Røros 2 348 016 fast 2,80 % 65 744

Sum 6 407 900 160 730

Avrundes til 150 000

6 Klubben har ingen daglig leder.

Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer.

Klubben er ikke pliktig til å opprette avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP),

jfr Otpl § 1.
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Oslo Filatelistklubb

Balanse 31.12.2014

Regnskap Noter Regnskap

Tekst 2013 regnskap 2014

AKTIVA

Likvide midler

Storebrand bank 1 959 087 6 691

Pareto bank 2 000 000

Landkreditt bank 1 546 029 276 537

Sparebank1 1 020 526 1 783 349

Rørosbanken 2 057 989 2 348 016

DnB drift 7 519 21 611

DnB katalogen 5 913 34 178

DnB skattetrekk 20 173 27 193

Sum likvide midler 6 617 236 6 497 575

Kortsiktige fordringer

Andre fordringer 0 17 726

Debitorer 0 54 306

Sum kortsiktige fordringer 0 72 032

Sum omløpsmidler 6 617 236 6 569 607

Eiendeler

Inventar, samlinger 8 8

Innkjøpte klubbsamlinger 1 1

Nåler, ordener etc. 6 6

Bøker, filatelistika 6 6

Seksjon Frydenlundgt. 300 000 300 000

Sum langsiktige fordringer 300 021 300 021

Sum eiendeler 6 917 257 6 869 628
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Oslo Filatelistklubb

Balanse 31.12.2014

Regnskap Noter Regnskap

Tekst 2013 regnskap 2014

PASSIVA

EGENKAPITAL

Annen egenkapital

Driftsfondet 629 664 467 774

Norwex-fondet til utdeling 61 471 1 48 302

Sum annen egenkapital 691 135 516 076

Fonds

OFK`s Grunnfond 4 750 000 4 750 000

OFK`s Norwexfond 1 000 000 1 000 000

OFK`s Fond for juniorarbeid 277 065 277 065

OFK`s Sikringsfond auksjonsvirksomheten 100 000 100 000

Sum fonds 6 127 065 6 127 065

Udisponert resultat -175 059 -29 426

Sum egenkapital 6 643 141 6 613 715

GJELD

Leverandørgjeld 0 6 599

Skyldig offentlige 115 088 3 93 135

Annen kortsiktig gjeld 159 028 4 156 179

Sum gjeld 274 116 255 913

Sum gjeld og egenkapital 6 917 257 6 869 628
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OFK’s reise 2015 
 

OFK har i år planlagt reise til London. Turen går 
i forbindelse med frimerkeutstillingen London 
2015. Den avholdes 13-16/5 på Business Design 
Centre (som er samme lokale som Stampex 
avholdes i hvert halvår).  

Mer informasjon om utstillingen kan finnes på; 
www.london2015.net/ 

Opplegget blir som på turene de siste årene; OFK bestiller hotell for de som ønsker å 
delta, mens deltagerne selv bestiller reisen til/fra London. Det naturlige er vel å reise 
senest på tirsdag og hjem på lørdag. 

Både SAS, Norwegian, British Airways og 
Ryanair flyr direkte Oslo - London. 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 
London i utstillingsperioden. 

Som de fleste vet er London en meget severdig by med mange flotte monumentale 
bygninger, hoteller mm. Så planlegg med å bruke tid på sightseeing. 

I tillegg til besøket i London planlegges det å arrangere en felles utflukt på torsdag 14/5.  

For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 25 februar; 

 

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

 Noter datoene du ønsker overnatting for på påmeldingen så skal vi 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.london2015.net/
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Auksjonslistene til OFK 
Da INFO sendes en del klubber ber vi om at klubbenes medlemmer kan bli 
orientert om følgende: Auksjonene til Oslo Filatelistklubb er åpne for alle. 
Auksjonslisten finner du på vår hjemmeside www.oslofilatelistklubb.no. Dersom 
du ønsker våre auksjonslister tilsendt, send mail til ofk@oslofilatelistklubb.no 
med mailadressen den skal sendes til. Øverst på auksjonslistene står informasjon 
om skriftlig budgivning. De to første auksjonene i 2015 er 16/2 og 16/3. Listen 
sendes ut ca. 14 dager før auksjonene. 

Auksjonsutvalget 

 

 

  
 

OFK-Info trenger ny redaktør! 

 

Styret ønsker å høre om det blant våre mange medlemmer er 

noen som er interessert i å overta denne jobben. 

Arbeidet består vesentlig av å redigere og klargjøre bladet for 

forsendelse til trykkeriet. Men det er ønskelig, men intet krav 

med noe skriving/ innpisking av bidragsytere i tillegg. 

 

Hvert nummer av OFK-Info godtgjøres med en liten sum. 

 

Styret hadde sett det som veldig hyggelig om det dukket opp 

noen som kan se på denne jobben med friske øyne slik at det 

ikke er de samme Tordenskjolds soldater som belastes 

ytterligere oppgaver og fortsetter i samme spor som tidligere. 

 

Ta kontakt med Bjørn Muggerud om du ønsker å høre mer om 

hva denne jobben innebærer.  

 

http://www.oslofilatelistklubb.no/
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Referat fra møte nr. 2432 
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 27. oktober kl. 19.00. Ingen opptagelser, 
ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens tema: 55 øre Norwex til USA, og Fantomet på norske frimerker. 

Foredragsholder: Øyvind Refsnes.  

Han tok først for seg bruken av norske merker i perioden 1945 – 1950 og illustrerte med, 
blant annet, følgende objekter: 5 pent stemplede merker. Det er svært vanskelig å finne 
prakt lux stemplede merker fra perioden da «moten» med hjørnestempling ikke hadde gitt 
seg. Flere samlet avstemplinger fra flest mulige steder på ett bestemt merke.  

Første utgivelse etter 1. mai 1945 var Wergelands-merkene. 
Vanskelig å finne disse på brev – brev vist. 20 + 10ø Røde 
kors på verdibrev sendt fra samler til samler. Sjelden vare. Vi 
skal være glade for at det var frimerkesamlere som sendte 
brev. 30 + 10ø Olav på brev. Sjeldent på brev utenom H7-
lotteri-forsendelsene. Sekke-lapp, fra verdi-forsendelse av 
sekk med 140 000 cash, med bl. a. 13 x 5kr kong Haakon. 
Morsomt!  

Følgebrev med 80ø løve (sjeldent med jubileums - merker på slike). Uvanlige 1. dags 
stempler med postjubileum: 60ø + 80ø på kort og 6 merker på rek.-brev.  

Helsak-kort, 25ø + 80ø Det norske skogselskap for å promotere nye merker. 2 
førstedagsbrev Kielland. Singelfrankatur 80ø Kielland til Jugoslavia og i retur. 
Verdenspost- 

Foreningen 40ø x 6 på verdibrev. Varianter på brev. Heftemerker på brev. Sjelden 
frankatur Jubileumsmerker, Garborg 45ø x4, på følgebrev.  

OL-merke 1952 på brev – av de vanskeligste å finne 
brukt riktig på vanlige forsendelser. Foto + frimerke 
på kort med samme motiv (var mer vanlig i 
utlandet).  

55ø med Norwex-overtrykk må være ett av de 
vanskeligste frankaturene (sendt til USA). 
Flyktningehjelp, riktig brukt som enkeltfrankatur på 
brev, er meget vanskelig.  
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Til slutt viste Refsnes en rekke eksempler på 
forsendelser, med spesielle frankeringer, som ikke 
skulle vært godtatt: Merkat til Lade fabrikker. Merkat, 
reklame for Arbeiderbladet. 4 merkater med reklame 
musikk/dans, Tsjaikovskij med mer. Kopi av Norsk 
arbeidsliv I, klipt ut og brukt som frankatur. Kong Olav, 
2,90 + pålimt 10ø-mynt. Tegnet "frimerke", 130 øre. 
Merkat med Fantomet avbildet.  

Vi takker Refsnes for et fint foredrag. Interessant og underholdende som vanlig. 

**** 

Lederen informerte/minnet om: Billigsalg av litteratur, Info sendt til trykking, påmelding 
til julebordet, fellesreise 2015 til London - se Info, situasjonsrapport Nordia – Thore har 
objekter for salg, auksjon nr. 17/2014 avlyst – klubbauksjons-utviklingen,  

Kveldens Quiz-vinner: Arvid Løhre 6p.  

38 medlemmer og 2 gjester var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent. 

 

Referat fra møte nr. 2433 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 10. november kl. 19.00. Ingen opptagelser, 
ingen anmeldelser. Quiz-stillingen: Frøvig 17p. Thune-Larsen og Tryggve Johansen 15 p., 
Arveng og Nordrum 14 p. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens tema: Om 20 mm. – utgaven. 

Foredragsholder: Bjørn Eirik Rasmussen.  

Litt om å skille merker 

Det er ofte vanskelig å skille merkene ut fra fargen som ofte har endret seg i tidens løp. 
Alle 7 nyansene og et par og to enkeltmerker som viste fargeproblematikken på NK52 
samt alle nyansene NK54 ble vist. Tren på å se forskjellene på de små verditallene og 
bruk de til å skille merkene, var Rasmussens klare råd. 

Nye oppdagelser 53 IV, 53VII, med mer. 
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53IV. Først litt historikk. Jellestads rekonstruksjon 1945. Norgesgruppen (SWH m.fl.) ble 
med i håndbok-komitéen i arbeidet med Centraltrykkeriets produksjon, bind V som kom i 
1993.  

Det oppdages fremdeles nye kjennetegn, klisjéer og 
enheter. Rasmussen viste til sin artikkel i NFT nr. 7/2014. 
Han viste flere eksempler. Blant annet. 4 ikke plasserte 
klisjéer og brevkort-klisjé type 2 - H99sek ( IVa), 10-
blokk med brevkortklisjéer H99-100, H96? 

53VII. Opprinnelige arbeider publisert av Mowinckel, se NFT på 50-tallet. Har ferdigstilt 
rekonstruksjon av begge trykninger. Antall tilgjengelige enheter: Mowinckel – 150, Bind 
VII (Elofsson) – 600. Nå – 2100. To 15-blokker vist. 

NK-numrene i Centraltrykkeriet bind VII - rekonstruksjoner. 

"49II – flere helark er kommet frem noe nytt? 52IV - rekonstruksjon nesten komplett. 
53VII - begge trykninger rekonstruert. 53VIII - rekonstruksjon nesten komplett. 54V - 
rekonstruksjon nærmer seg komplett." 

Ny håndbok – Centraltrykkeriet bind IIIb 

Omhandler NK 51 I og NK 53 II. Enheter av 
begge nummer ble vist. 

Objekter fra egen samling 

Vi viser noen objekter. 

Vi takker Bjørn Eirik Rasmussen for et interessant og inspirerende foredrag innen et felt 
som ikke er det lettest tilgjengelige.   

**** 
Lederen informerte/minnet om: Info er kommet, innbetaling av kontingent innen 15. 
desember, London – reisen. 

Kveldens Quiz-vinner: Georg Størmer 6p.  

25 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent.  
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Referat fra møte nr. 2434 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 24. november kl. 19.00. Ingen opptagelser, 

2 anmeldelser. Nordia 2012 vellykket. De som hjalp til ble takket for innsatsen. Quiz. 
Lynauksjon. 

Kveldens tema: Frimerkeprogrammet 2015. 

Foredragsholder: Halvor Fasting, direktør for Postens frimerketjeneste.  

Fasting ga ros for arrangementet av Nordia 2014: Veldig positiv erfaring fra Postens side. 
Fin stemning, god omsetning, filateli vist ikke bare til "menigheten", romslig i lokalet, god 
belysning. Han gjennomgikk nye portotakster fra 2. januar og deretter 
frimerkeprogrammet for 2015.  

Nye portotakster (20g): A-porto- kr 10,50, Europa 14 kr, Verden 17 kr, B-porto innland 
kr 9,50. Opp ca.1kr på tilleggs-porto. 

Bruker nedenfor forkortelser Kunstner/Design=K, Arrangement=A, Motiv/valør=M. 

2. jan.: Fugler I. K: Viggo Ree (A: Enzo Finger). M: 
Blåmeis 16kr (50g), Toppmeis 16kr. Offset. Rull. Fasting 
minnet om Ree’s fugle-mrk. fra 1. halvdel av 80-årene. 
Offset. 

Ville dyr i Noreg. K: Inger Sandved Anfinsen. M: Hubro 31 kr 
(350g). Offset 
20. feb.: Norges Røde Kors 150 år. K: Gina Rose. 4 merker A-
innland. Rull. Mulige motiver nevnt: Hjelpekorps, Lokal omsorg, 
Nødhjelp-organisasjoner. Symbolet: Frivilligheten. 

Fasting redegjorde for prosessen for valg av motiver. Filatelistene er med – Tore Berg. 

10. april: Halden 350 år. K:Arild Yttri. M: Mulig motiv - Festningen og båthavnen. Ark 

16. apr.: Anders B. Wilse 150 år. K: Kristin Granli. 4 merker, rull med mulige M: Fjell og 
natur 14 kr. Fiske 16 kr. Oslo-bilder A-porto. Nasjonalromantikk 16 kr. Miniatyrark. 

5. juni: Gammelt leketøy, europamerker. K: Madeleine M. Karlstrøm. 2 frimerker. 
Mulige M: Ande-dukker 14 kr. Brannbil 17 kr.  
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Fyrtårn. K: Inger Sandved Anfinsen. M: 2 fyrtårnmerker A Europa og 2 fyrtårnmerker A 
Ver-den (Verda). Hefter. 

Halfdan Kjerulf 200 år og Agnar Mykle 100 år. K: Enzo Finger. 2 frimerker Halfdan 
Kjerulf A innland og Agnar Mykle A innland. Rull. 

3. okt.: Høyesterett 200 år. K: Sverre Morken. Ett frimerke. Mulig M: 
Høyesterettebygningen m/Høyesteretts segl 20 kr. 

Fugler  II : K:Viggo Ree(A: Enzo Finger). 4 merker Praktærfugl(fuglepar)B, 
Ærfugl(fuglepar) B, Linerle A, Steinskvett A. Rull. 

Bergen Filharmoniske Orkester 250 år. K: Lasse Michelsen. Ett 
frimerke 31 kr. 

13. nov.: Posthorn. K: Enzo Finger/Sverre Morken 60 kr posthorn. 

Julefrimerker. K: Kristin Granli. 2 frimerker. Hefte. 

I alt 29 frimerker: 471,50 kr. 

Vi takker Halvor Fasting for et ryddig foredrag og god dialog med forsamlingen. 

**** 
Lederen informerte/minnet om: Kjøp Postal. Nasjonal og Regional utstill. i Trondheim 5. 
– 7. juni 2015, påmeldingsfrist 1/12. Husk påmeldingsfrist førstkommende fredag til jule-
middagen. Reise til London. Moldenhauer og Skanfil går sammen.   

Angående Nordia 2014 pekte Erik Strømsøe på at det er viktig å lære av erfaringene vi 
gjorde nå, med tanke på et enda bedre arrangement neste gang. Det er viktig at ikke bare 
"indre krets" evaluerer, men at også grasrotas erfaringer kommer med. Han foreslo at det 
ble lagd en hvitbok med erfaringsoppsamling til bruk av neste arrangementskomité. 

 Kveldens Quiz-vinner: Georg Størmer 7p.  

SESONGENS QUIZ - VINNER :  
TRYGGVE JOHANSEN.                                        
 
Vi gratulerer! 

34 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent.  

De som ønsker direkte 
tilgang til auksjonslistene 
via Dropbox kan sende en 

e-post til web-redaktør 
Dag Røhjell 

posttildag@hotmail.com 

mailto:posttildag@hotmail.com
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