
LOVER 

for  

OSLO FILATELISTKLUBB 

 

(Vedtatt på generalforsamling 18/3 2013, med endringer på generalforsamlingene 24/3 2014 

og 14/3-2016.) 
 

 

I. Klubbens formål 

 

§1. 

 

Oslo Filatelistklubb - heretter kalt OFK eller klubben - er en upolitisk forening, stiftet 11. 

desember 1886. 

 

Klubbens formål er å spre kunnskap om og fremme interessen for filateli. Dette gjøres bl.a. 

ved å: 

 

  - avholde medlemsmøter, utstillinger m.v. 

 

  - bekjempe forfalskninger 

   

  - utgi kataloger over Norges frimerker, samt annen filatelistisk litteratur. 

 

Dette gjøres i samarbeid med Norsk Filatelistforbund, andre filatelistiske organisasjoner og 

postale myndigheter. 

 

§2. 

 

OFK bør ha en junioravdeling med egne regler for sin virksomhet. Disse reglene vedtas eller 

endres på ordinært medlemsmøte i OFK. 

 

Junioravdelingen skal være 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, opptas 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. 

 

§ 4. 

 

Medlemskontingenten for det påfølgende år fastsettes av generalforsamlingen. Forfallsdato og 

tidspunkt for utsendelse av purring fastsettes av styret. Ved manglende betaling opphører 

medlemskapet, 1 måned etter siste purring. 

 

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 

ektefelle/samboer til medlemmer, kan bli medlem uten forbundskontingent. 

 

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 filateliens omdømme. 

 

Styrets vedtak kan tas opp til ny behandling, dersom 3 medlemmer av klubben krever dette. 

 

Styret bestemmer suspenderingens varighet. 

 

 

III. Styre, tillitsvalgte og funksjonærer. 

 

§ 6. 

 

Klubben ledes av et styre bestående av klubbens leder, samt 4 styremedlemmer og minst et 

varamedlem.  Disse skal ha minst 2 års medlemskap før de kan velges inn i styret. 

 

Klubbens leder samt varamedlem(mer) til styret velges av generalforsamlingen for 1 år av 

gangen.  Styremedlemmer velges for 2 år.  Hvert år trer 2 av styremedlemmene ut.  Klubbens 

leder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 

 

Styremedlemmene forblir i sine stillinger inntil nye er lovlig valgt, selv om deres funksjonstid 

er utløpt. 

 

§ 7. 

 

Klubbens leder har myndighet til å handle på klubbens vegne, i alt som hører under klubbens 

ordinære virksomhet. 

 

Styret velger selv nestleder. Styret utnevner når ikke noe annet er bestemt, de nødvendige 

tillitsvalgte for 1 år av gangen. 



 

Styret ansetter lønnede funksjonærer og fastsetter deres godtgjørelser. Klubbens leder eller 

nestleder kan ikke være lønnet funksjonær. 

 

§ 8. 

 

Styret gir når ikke noe annet er bestemt i lovene, de nødvendige instrukser for tillitsvalgte og 

funksjonærer, samt regler for klubbens forskjellige aktiviteter. 

 

Styret kan pålegge tillitsvalgte 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 endelig regnskap, forslag til 

disponering av overskudd eller dekning av underskudd, samt styrets budsjettforslag. Rådets 

uttalelser refereres på generalforsamlingen. 

 

§ 10. 

 

Klubbens leder 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. 

 

Det er lovlig fattet vedtak når minst 3 stemmer for dette. 

 

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

 

Styreprotokollen fremlegges til godkjennelse på neste styremøte. 

 

 

IV. Klubbens råd 

 

§ 11. 

 

Klubbens råd består av 5 medlemmer og minst 1 varamedlem. Disse velges av 

generalforsamlingen, blant medlemmer som har arbeidet aktivt for klubben, og har minst 5 års 

medlemskap. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret kan ikke velges inn i rådet. 

 



Rådets medlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer for ett år. Hvert år trer 

vekselvis 2 og 3 av rådets medlemmer ut, men de kan gjenvelges. Rådsmedlemmene forblir i 

sine stillinger inntil nye medlemmer er lovlig valgt, selv om deres funksjonstid er utløpt. 

 

Rådet velger selv sin leder og nestleder. 

 

§ 12. 

 

Rådets leder 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. 

 

 

V. Generalforsamlingen 

 

§ 14. 

 

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

generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen velger også 1 referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen, 

samt tellekorps med minst 2 medlemmer. 

 

§ 15. 

 

Generalforsamlingen (eventuelt ekstraordinær generalforsamling) er beslutningsdyktig, når 

minst 5% av antall medlemmer pr. 31/12 sist kalenderår, hvorav 3 styremedlemmer eller 

varamedlemmer, er til stede. Stemmeberettiget er den som har betalt forfalt kontingent. 

 

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. 

 

§ 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, 

endelig regnskap, styrets forslag til disponering av overskudd eller dekning av underskudd, 

samt styrets forslag til budsjett for det nye år vedlegges. 

 

§ 18. 

 

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:  

1. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen, samt 

tellekorps   

2. godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. styrets årsberetning 

4. regnskap, revisors beretning og rådets uttalelse 

5.  disponering av overskudd eller dekning av underskudd, budsjett for det nye år 

6. innkomne forslag som er nevnt i dagsordenen 

7. valg av følgende tillitsvalgte:  

a) Klubbens leder for 1 år 

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

c) minst 1 varamedlem til styret for 1 år 

d) vekselvis 2 eller 3 medlemmer til klubbens råd for 2 år 

e) minst 1 varamedlem til klubbens råd for 1 år 

8. valg av registrert eller statsautorisert revisor  

9.  fastsettelse av kontingent for neste 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. 

Valgkomitéen velger selv sin leder. 

 

Valgkomitéens innstilling bør følge innkallingen til generalforsamlingen. 

 

Klubbens øvrige tillitsvalgte 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. 

 

 

VI. Andre bestemmelser 

 

§ 19. Medlemsmøter. 

 

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

 

Styret fastsetter programmet for medlemsmøtene. Kommer det på et møte frem forslag til 

behandling av saker som ikke står på programmet, 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, som er innstiftet 13. desember 1890, er “Det Gyldne Posthorn”. For 

ordenen gjelder egne lover som vedtas av generalforsamlingen. 

 

§ 23. 

 

Æresmedlemmer kan utnevnes for særlig fortjenestefull innsats for Oslo Filatelistklubb eller 

for filatelien.  

 

Innbudte medlemmer kan opptas for fortjenestefull innsats for 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 fremmes av styret, rådet eller av 10 

medlemmer. 

 

Forslagene avgjøres av et utvalg, som består av 6 medlemmer, hvorav rådet oppnevner 3 og 

styret 3. 

 

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 krever 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 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 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. 

Midlene kan bare disponeres til fordel for Norsk Filatelistforbund eller andre organisasjoner 

med formål å spre kunnskap om og fremme interessen for filateli. 

 

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. 


