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

MANDAG 27. Mars 2023, kl. 1900 

Herved innkalles til Generalforsamling i Oslo Filatelistklubb  

på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1. 

VEL MØTT ! 

DAGSORDEN: 

1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Styrets årsberetning for 2022. 

4. Årsregnskap for 2022, revisors beretning og Rådets uttalelse. 

5. Disponering av resultat for 2022; Budsjett for 2023. 

6. Lovendringsforslag fra styret: 

a.  Lovenes § 7 endres slik at styret bevilges et på årsmøtet fastsatt honorar. 

Beløpet godkjennes som del av budsjettet. Endringen innarbeides i budsjett for 
2023. 
b.  Lovenes § 11 endres slik at antall medlemmer i klubbens råd reduseres fra 
dagens 5 til 3 medlemmer og med funksjonstid 3 år. Korresponderende endres  
§ 12 om avstemming. Endringsforslag til § 11 og § 12 trer suksessivt i kraft ved 
valgene til Generalforsamlingen i 2024.   (Forslagene står på side 15-16 i dette INFO.) 

7. Valg av: 

a.  Leder for 2023. 

b.  2 styremedlemmer for 2023/2024. 

c.  2 varamedlemmer til styret for 2023. 

d.  3 rådsmedlemmer for 2023/2024. 

e.  2 varamedlemmer til rådet for 2023. 

8. Valg av registrert eller statsautorisert revisor for 2023. 

 Styrets forslag: Gjenvalg av Revisorhuset AS. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2024. 

 Styrets forslag: 

 Medlem uten forbundskontingent: Uendret med kr 200. 

 Hovedmedlem med forbundskontingent: Uendret med kr 600. 

Oslo, 9. februar 2023 

Tore Berg (s)           Svein H. Andersen (s)          Roar Grøtting (s) 

Bjørn Eirik Rasmussen (s)        Rolf A. Hauge (s) 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2022 

GENERELT 
Aktiviteten i 2022 er tilbake til før-pandemi tiden. Foredragsmøter, auksjoner, fellestur til 
Praha, sommer- og julemøte er gjennomført. I tillegg markerte vi Frimerkets dag i Majorstuen 
kirke. Det er også arrangert flere tirsdagsmøter med faginnhold i Frydenlundgata, kombinert 
med åpent bibliotek. INFO som er vårt organ for informasjon til medlemmene, utkom igjen 
med 4 utgaver. Behovet for løpende informasjon og påminnelser til våre medlemmer er en 
prioritert oppgave. Omfang og hyppigheten av dette er noe økt i 2022. 

Klubbens bibliotek har også i 2022 mottatt en rekke donasjoner, og som fortsatt gir vår 
utmerkete bibliotekar Kjell Åge Johansen hektisk arbeid.  Aktuell litteratur kjøpes inn til 
disposisjon for medlemmene. Hylleplass er begrenset vare. Åpningstider og antall åpnings-
dager er tilbake til normalen, litteratur kan også bestilles og ses/lånes etter bestilling.   

Jan Terje Johansen avløste våren 2022 Elisabeth Sie Andersen som web-master. Meldinger på 
vår nettside og per mail er blitt ytterligere viktig. En stor takk til begge for innsatsen. Nettsiden 
er noe ombygget og vi ser fortsatt på endringer. Eldre årganger av INFO er scannet og 
kompletteres fra og med årgang 2009. Planen nå er å digitalisere alle eldre utgaver av INFO, 
tilsvarende vurderes om eldre artikler fra Norgeskatalogen kan digitaliseres. Klubben er 
fortsatt mottakelig for forslag til forbedringer og videre utbygging til glede for våre 

medlemmer.  

OFKs medlemsblad INFO utkom med 4 utgaver også i 2022, alle med spennende og godt 
innhold. Normalt sidetall anses som 32, men flere utgaver har overskredet dette. Vi takker 
vår redaktør Per Erik Knudsen for vel utførte oppgaver. INFO sammen med Norsk Filatelistisk 
Tidsskrift (NFT) er et viktig tilbud for våre medlemmer, ettersom det utkommer uavhengig av 
møtevirksomhet og når våre medlemmer uavhengig av tilstedeværelse på våre møter. 
Tidspunktet for utgivelse av INFO ble i 2021 tilpasset når møter igjen kunne tillates. Også i 
2022 har det ved et par tilfeller vært mindre utsettelser pga nødvendig avklaring med 
foredragsholdere mv. 

Norgeskatalogen Postal III og Norgeskatalogen 2022 utkom i 2021, henholdsvis februar og 
november. Katalogsalget i 2022 har således vært det vi kaller ettersalg. Det har vært et 
brukbart ettersalg, men ikke på linje f.eks. med Norgeskatalogen 2020. Vi tror det delvis kan 
tilskrives pandemien, dvs samlinger ble funnet frem ettersom andre aktiviteter ble begrenset. 

Klubbens sekretær, Svein Andersen fratrådte 1. juli. Det har dessverre ikke lykkes å finne en 
ny. Klubben har en lang og nødvendig tradisjon for å holde seg med en fast sekretær. Antall 
medlemmer og utsendelser, Norgeskatalogen mv tilsier dette. Oppgavene er så langt fordelt 
som dugnad. Svein fortsetter til alles glede i styret og auksjonskomiteen. 

Frimerkets dag ble holdt i Majorstuen kirke lørdag 1. oktober, i samarbeid med Sentrum 
Filatelistklubb. Posten var til stede med de nye frimerkene, Geir Brunsæl fra handlersiden 
samt at enkelte medlemmer var tildelt et bord for egne ting. På klubbens stand ble blant annet 
vist frem materiale vedr «årets jubilant», dvs posthorn som motiv på norske frimerker 150 år. 
Noen av klubbens medlemmer bidro med nødvendig og utmerket dugnadsinnsats, som er 
påkrevet for at et arrangement som dette kan gjennomføres. 
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Sommermøte var lagt til skøytemuseet ved Frogner stadioen. I overkant av 30 medlemmer 
deltok, og dette falt i smak, De store skøytehelter og tiden da man noterte runde- og sluttider 
sammenfalt godt med den deltakende aldersklasse. Påfølgende sommermøtet var det 
bespisning på Majorstua. Julemøtet ble arrangert lørdag 3. desember, også denne gang i Oslo 
Sjømannsforenings lokaler. Det var over 40 påmeldte og absolutt vellykket. Vi anser dette 
som vårt «faste» lokale for senere års julemøter. Markering av 25 og 50 års jubilanter ble lagt 
til julemøtet, slik tradisjonen er (ex pandemien). 

Klubbens regnskap viser igjen et underskudd, kr 206.063. I 2021 var det riktignok et betydelig 
overskudd, men det kunne tilskrives 2 katalogutgivelser samt innsparte kostnader under 
pandemien. Budsjettert underskudd 2022 var kr 315.000. Faktisk resultat er betydelig bedre, 
men intet å lene seg bakover for. Sett fra den positive siden gjenspeiler kostnadene at vi er 
tilbake med aktivitet. Rentenivået i 2022 er ikke positivt sett fra innskytersiden, men likevel 
er finansinntekt noe over både budsjett 2022 og tilsvarende inntekt i 2021. Utviklingen mot 
slutten av 2022 tegner bra. Kompensasjon for merverdiavgift gir oss fortsatt et hyggelig 
tilskudd. Ordningen med "Grasrotandelen" bidrar også, og vi håper at flere medlemmer 
benytter seg av denne muligheten for å støtte klubben. Styret ser alvorlig på kostnadssiden, 
men må også erkjenne at vårt aktivitetsnivå og egeneide lokaler medfører betydelige faste 
kostnader.  

Den tidligere omtalte vannlekkasje (sommeren 2020) inn i vårt kjellerlokale i Frydenlundgata 
14 er fulgt opp også i 2022. Vi anskaffet i 2021 en avfukter. Den fungerer utmerket og holder 
god stabilitet, av hensyn til det som lagres der. Påfølgende vannskaden ble i 2021 og 2022 
besluttet at vi satte inn nye og solide hyller, med 5 cm klaring fra gulvet.  

Klubbens medlemmer har i 2022 vært aktive både som utstillere, dommere og kommis-
jonærer. Det gjelder oppdrag både i inn- og utland.  

Vårt medlem Thomas Johan Blehr døde i mai 2022. Det viste seg at klubben i testamente var 
tilgodesett med hans frimerkesamlinger. Deler av dette tilbys medlemmene på våre 
auksjoner. Blehr var muligens det medlem som har vært lengst med i vår klubb. Etter å ha 
vært medlem i OFK sin juniorklubb ble han sommeren 1945 tatt opp som seniormedlem.  

Styret retter en stor takk til våre lønnede funksjonærer, aktive medlemmer og spesielt de 
som utfører en dugnadsinnsats for klubben - både store og små bidrag.  Deltagelse på 
klubbens aktiviteter er viktig for klubben, men fremfor alt bør det gi den enkelte personlig 
hygge og sosial glede! 

Vi vil også rette en takk til alle våre foredragsholdere og til våre gode samarbeidspartnere i 
Frimerketjenesten og Norsk Filatelistforbund. 

 

MEDLEMMER OG MEDLEMSTALL MV  
Medlemstallet             
Pr. 31.desember 2022 hadde klubben 348 (357) medlemmer, hvorav 84 (78) uten forbunds-
kontingent. Antall med forbundskontingent er derved 264 (279). Av våre hovedmedlemmer 
er det 55 (57) som ikke betaler kontingent (dvs har status som livsvarig medlem, medlem i 
50 år, innbudt medlem, æresmedlem.) 
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Æresmedlemmer:        
Olga Ellis, Thore Habberstad, Kjell Åge Johansen, Knut Fr. Knutzen, Gunnar Melbøe, Bjørn 
Muggerud, Arne Thune-Larsen og Per Wibe Due. 

Innbudte medlemmer:                      
Halvor Fasting, Enzo Finger, Sverre Morken og Arnfinn Skåle. 

Jubilanter          
Følgende har vært medlem i 50 år:   
Odd Eidet Frømyhr, Ole Christian Magnussen, Friedrich Miksch, Tormod A Nygård, Trygve 
Røed-Larsen.    
Følgende har vært medlem i 25 år: 
Øystein Foss, Øistein Haugen, Trond Havre, Willy Erling Isaksen, Geir Lunde, Bjørn 
Ommundsen, Dag Røhjell, Manfred Schäfer. 

Anderssen-Dethloff medaljen         
Ingen tildelinger i 2022. 

Det Gyldne posthorn          
Klubbens lover tilsier at ordener utdeles hvert 5. år. Ingen tildelinger i 2022. 

Vi hedrer minnet etter:    
Torbjørn Brenna, Torbjørn Larsen, Bjørn R. Berntsen, Ingeborg Nyland, Carl Nyland 
(æresmedlem, se omtale i INFO nr 2), Thomas Johan Blehr, Åge R. Sørsveen, Dag Fredbo, 
Bjørn Gramstad, Birgit Tørisen og Ruth S. Alsing. 

KLUBBMØTER, KLUBBAFTENER og AUKSJONER 

Det er i 2022 avholdt 13 hovedmøter, sommer- og julemøte, 7 klubbaftener og 4 auksjoner 
med gode scans på vår nettside. Hovedpostene har vært: 

17. januar Ørn Grahm   Auksjonsåret 2021 
31. januar Søren Hofgaard  Bilder/postkort fra Oslo til Asker 
14. februar Erling Staver  Jernbanepost 
28. februar Ivar Sundsbø   Forwarded air mail 
  7. mars  Styret   Diskusjon om klubbens møter og annen aktivitet 
14. mars Ingvar Elgesem  Mat og klær. Reklamepostkort perioden  

1900-1940 
28. mars Styret Generalforsamling 2023 
  9. mai  Bjørn Schøyen   Eventyreren og flypioneren Oskar Omdal 
12. september Gunnar Melbøe   Narvik i krig 
26. september Inge Johansen  Sykler i krig 
24. oktober  Ivar Sundsbø  Frimerker og post fra landområdet  

Böhmen og Mähren  
  7. november Bjørn Muggerud  Forfalskninger ifm krigspost 
28. november Halvor Fasting  Årets frimerker 2023 

Klubbaften holdes vekselvis på Schafteløkken og i klubbens lokaler i Frydenlundgata 14. Det 
er i alt holdt 7 klubbaftener, bla med orientering om ulike land og andre samlerområder, 
presentasjon av tekniske hjelpemidler mv. Miniauksjoner ble holdt i noen av årets første. 
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møter. Quiz ble introdusert på årets 3 siste hovedmøter. Vi oppfordrer alle medlemmer til 

å benytte klubbaften til utveksling av kunnskap og materiale. 

Auksjoner – Auksjonsutvalget planla for 2022 som vanlig 4 fysiske auksjoner. Det antall ble 

også gjennomført. Auksjonslister med gode scans har vært tilgjengelig i god tid før 

auksjonsdagen.       

TILLITSMENN, FUNKSJONÆRER, KOMITEER og UTVALG                

På Generalforsamlingen 28.3. ble Tore Berg gjenvalgt som leder. 

Styret mv, etter valget den 28.3.     

Sammensetning (valgperiode angis i parentes): 

Leder  Tore Berg     (2022)  
Nestleder Bjørn Eirik Rasmussen    (2022/23)     
Styremedlem Rolf Hauge     (2021/22)  
Styremedlem Roar Grøtting     (2022/23)       
Styremedlem Svein H. Andersen    (2021/22)   
Varamann Liv Norbom     (2022) 
Varamann Erling Staver     (2022)           

Det er avholdt 7 fysiske styremøter, i tillegg til kontakt per telefon og e-mail.  

Klubbens Råd: 

Gunnar Melbøe, leder      (2021/22)          
Marit Elind, nestleder      (2022/23)    
Bjørn Muggerud         (2021/22)  
Odd Eidet Frømyhr      (2021/22)      
Per Erik Knudsen          (2022/23)  
Varamenn:           
Egil Kiserud       (2022) 
Kjell Åge Johansen      (2022) 

Valgkomité:                     

Erik Olafsen, Jan-Henrik Fjære     (2022) 

Revisor:          

Revisorhuset A/S      (2022) 

Klubbens øvrige tillitspersoner, oppnevnt av styret: 

Komite for Norgeskatalogen:        

Norgeskatalogen 2024: Tore Berg (formann), Kjell Åge Johansen og Erik Olafsen.  

Auksjons-/klubbaftenutvalg:            

Jan-Henrik Fjære (leder), Svein Andersen og Høye Øverland. 

Bibliotekutvalg:             

Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Tore Berg, Svein H. Andersen og Bjørn 
Muggerud. 

 

     9 



 

  

Festkomite:                                                                                
Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Rolf A. Hauge. 

Ordenskollegiet for "Det Gyldne posthorn" samt Komite for Bestyrelsen av "Anderssen-
Dethloff-medaljen":          
Tore Berg, Bjørn Eirik Rasmussen og Liv Norbom (alle utpekt av styret). Gunnar Melbøe, 
Marit Elind og Per Erik Knudsen (utpekt av Rådet). 

Redaktør for OFK "INFO":           
Per Erik Knudsen (4 utgaver). 

Ansatte funksjonærer:       
Bjørn Muggerud, kasserer         
Svein H. Andersen, sekretær – til 1. juli            
Kjell Åge Johansen, bibliotekar 

MER om UTVALG og KOMITEER 

Auksjonsutvalget                                                                                              
Auksjonsutvalget gjennomførte fire klubbauksjoner siste år. Klubbauksjonene er fortsatt en 
populær aktivitet, det er mange medlemmer til stede som vi vanligvis ikke ser på våre 
hovedmøter. Oppslutningen på auksjonene på Schafteløkken har vært tilfredsstillende, og i 
tillegg en rekke skriftlige bud. Årsaken antas å være gode beskrivelser og scans. Utvalget er 
avhengig av stadig å få nytt materiale inn til auksjonene, både fra egne medlemmer, 
anskaffet fra dødsbo og tredjeparter. Stor takk til alle som bidrar med auksjonsobjekter. 
Utvalget forbedret nettversjonen for auksjoner og dette ble introdusert i 2021 og er 
ytterligere forbedret i 2022.   

Biblioteket – oversikt virksomhet i 2022 
     2022     (2021)                
Åpningsdager     34 (15)     
Besøk      49 (20)      
Utlån (enheter)                  97 (93)            
Innkomne bøker/monografier                        307        (295)           
Innkomne tidsskrifthefter               1064        (361) 

I tillegg mange auksjonskataloger hvor kun "name sales"- og landkataloger føres i tilvekst-
protokollen. Etter et par år med restriksjoner for sammenkomster var 2022 et «normalår» 
for åpningstider og dager for biblioteket. Klubben har hatt medlemsmøter på første tirsdag i 
måneden gjennom høsten. Utenom disse møtene, er det begrenset antall medlemmer som 
besøker biblioteket. En del utlån skjer via postforsendelser, men de fleste utlån skjer ved 
personlig oppmøte. 

Biblioteket har mottatt gaver fra følgende: 
Svein H. Andersen, Askim Frimerkeklubb, Tore Berg, Ole Brænne, Lars-Olow Carlsson, Roger 
Cichors, Hans J. Enger, Arne Eriksen, Odd Eidet Frømyhr, Gunn Kristin Grønvold, Terje Hjelde, 
Staffan Karlsson, Harald Koht, Arvid Løhre, Gunnar Melbøe, Bjørn Muggerud, Norsk 
Filatelistforbund, Carl Nylands dødsbo, Erik Olafsen, Svein Samdal, Stockholms Filatelist-
förening. Også i år har biblioteket mottatt noen anonyme gaver. 
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Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets utvikling og 
informasjon for klubbens medlemmer.  

Redaktøren av Norsk Filatelistisk tidsskrift har benyttet bibliotekets store utvalg av 
monografier og tidsskrift til forskjellige artikler i tidsskriftet. Flere av artiklene i Info er 
basert på «funn» i biblioteket. 

En del årganger av tidsskriftene i biblioteket er også i år bundet inn, dette for å sikre at 
årgangene holdes komplette for framtidige medlemmer. 
Bibliotekets beholdning registreres videre på data og ved utgangen av året er registrert ca. 
16 700 enheter. Oversikten ligger på klubbens hjemmeside både som regneark og Pdf-
format. Den oppdateres på hjemmesiden ca. 1. januar og 1 juli. I tillegg til oversikten ligger 
det også ute register over artikler i klubbens eget organ INFO og en oversikt over filatelistiske 
artikler fra alle norske utstillingskataloger som befinner seg i klubbens bibliotek. Oversikten 
om utstillingsartikler ligger også på forbundets hjemmeside under fanen litteratur. 

Norgeskatalogkomiteen  
Norgeskatalogen Postal III utkom i februar 2021 og Norgeskatalogen 2022 (utgave nr 70) 
utkom i oktober/november 2021. Året 2022 har således kun vært ettersalg. Det har vært et 
brukbart ettersalg, men mindre enn budsjettert. Vi antar i ettertid at ettersalg 2019 og 2021 
hadde i seg en pandemieffekt. Derav var budsjett for 2022-salget noe optimistisk. 

Nettsiden 
Klubbens hjemmeside kom i delvis nytt design i 2022. Siden er fortsatt under utvikling, og 
det er viktig at klubbens medlemmer kommer med innspill, forslag, bidrag og så videre, slik 
at den kan holdes levende og interessant. INFO og annet stoff utvides nå som digitalt 
tilgjengelig. 

                                    Oslo, 9. februar 2023 – Styret i Oslo Filatelistklubb 
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Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen, som har bestått av Erik Olafsen og Jan-Henrik Fjære,  
har følgende forslag til Styre og Råd i Oslo Filatelistklubb: 

Leder for 1 år (2023):  Tore Berg (gjenvalg) 
2 styremedlemmer for 2 år (2023/2024): 
Svein H. Andersen (gjenvalg);    Rolf Hauge (gjenvalg) 
(Bjørn Eirik Rasmussen og Roar Grøtting er ikke på valg) 

 2 varamedlemmer for 1 år (2023): 
Liv Norbom (gjenvalg); Erling Staver (Gjenvalg) 
3 rådsmedlemmer for 2 år (2023/2024) 
Gunnar Melbøe (gjenvalg); Odd Frømyhr (gjenvalg);  Bjørn Muggerud (gjenvalg) 
(Marit Elind og Per Erik Knudsen er ikke på valg) 

2 varamedlemmer til rådet for 1 år (2023) 
Egil Kiserud (gjenvalg); Kjell Åge Johansen (gjenvalg) 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.     For  valgkomiteen   Erik Olafsen (sign.) 



 

  

 

Oslo Filatelistklubb

Resultatregnskap

NOTE INNTEKTER OG KOSTNADER 2022 2022 2021 2023

Budsjett Budsjett

Medlemskontingent 151 327 150 000 155 923 145 000

Norgeskatalogen og NK Postal inkl annonser 107 533 150 000     679 192 400 000       

Inntekt utstillinger, frimerkets dag, salg av samleprod. 0 5 000         44 995 -               

Mva.kompensasjon 59 288 50 000       64 449 50 000         

Grasrotandel 17 030 20 000       22 843 15 000         

Andre inntekter, inkl annonser INFO 27 469 5 000         6 160 5 000           

Renteinntekter inkl fra fondsobligasjoner 106 605 100 000     94 312 150 000       

Sum inntekter 469 252 480 000 1 067 874 765 000       

5 Lønn, feriepenger (Budsj 2023 inkl styrehonorar) 117 076 150 000     146 736 140 000       

Godtgjørelser produksjon Norgeskatalogen mv 25 000 25 000       70 000 50 000         

Kontingent Forbundet 114 400 115 000     117 360 110 000       

Medlemsmøter og klubbaftener inkl lokalleie 65 488 80 000       25 090 80 000         

INFO - produksjon og distribusjon 65 492 80 000       72 868 70 000         

Sommer-/julemøte, årlig fellesreise, jubileumsfest 53 091 50 000       41 658 50 000         

Styremøter, utvalg, landsmøte 10 792 15 000       13 399 15 000         

Biblioteket inkl lagerleie 35 196 35 000       43 943 35 000         

Frydenlundgt 14, felleskostn, strøm, vakthold mv 68 104 125 000     64 986 125 000       

Utstillinger, frimerkets dag, innkjøp samleprodukter 16 111 25 000       60 439 10 000         

4 Drift kontor, forsikring, web-sider, revisjon, regnskap mv 90 335 70 000       92 106 90 000         

Norgeskatalogen - trykk, distribusjon, markedsføring 14 230 25 000       217 643 150 000       

Sum kostnader 675 315 795 000 966 228 925 000

ÅRSRESULTAT -206 063 -315 000 101 646 -160 000      

OVERFØRINGER

6 Overført til/fra Norwex-fondet til utdeling -7 000 -10 000

6 Overført fra Grunnfondet

6 Overført netto til/fra Driftsfondet 213 063 -91 646

Sum  overføringer 206 063 -101 646
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Oslo Filatelistklubb

Balanse pr. 31. desember
NOTE EIENDELER 2022 2 021

Anleggsmidler

1 Inventar 5 5

1 Bibliotek, klubbsamlinger 5 5

1 Premier ol 5 5

1 Seksjon Frydenlundgt 14 300 000 300 000

Sum anleggsmidler 300 015 300 015

Omløpsmidler

3 Bankinnskudd, plasseringer tidsinnskudd 3 770 434 4 047 766

Bankfondsobligasjoner (pålyd. Kr 1.500.000) 1 492 500 1 492 500

3 Sum bankinnskudd og plasseringer 5 262 934 5 540 266

Andre fordringer

2 Fordringer annonser/kataloger 44 475 40 075

2 Øvrige fordringer 0 31 254

Sum andre fordringer 44 475 71 329

Beholdning

Beholdning salgsvare, kataloger og filateliprodukter 6 6

Sum omløpsmidler 5 307 415 5 611 601

SUM EIENDELER 5 607 430 5 911 616

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2022 2 021

Egenkapital

6 Driftsfondet 37 743 250 805

6 Norwex-fondet til utdeling 57 897 50 897

6 Sum annen egenkapital 95 640 301 702

6 OFK's Grunnfond 4 000 000 4 000 000

6 OFK's Norwex-fond 1 000 000 1 000 000

6 OFK's Fond for juniorarbeid 277 065 277 065

6 OFK's Sikringsfond for auksjonsvirksomheten 100 000 100 000

6 Sum OFK's fond 5 377 065 5 377 065

Sum egenkapital 5 472 705 5 678 767

Gjeld   

Kortsiktig gjeld

Skyldig skattetrekk, folketrygdavgift , merverdiavgift 24 310 115 324

Leverandørgjeld 10 165 0

Skyldige feriepenger og andre kreditorer 11 700 11 700

Forskuddsbetalt kontingent mv 88 550 105 825

Sum kortsiktig gjeld 134 725 232 849

Sum gjeld 134 725 232 849

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 607 430 5 911 616

       Oslo, 9. februar 2023    Tore Berg (s)  leder                                                               Tore Berg (s)   leder

       Bjørn Eirik Rasmussen (s)                                                       Svein H. Andersen (s)

       Rolf A. Hauge (s)                                                                    Roar Grøtting (s)

   Bjørn Eirik Rasmussen (s)      Svein H. Andersen (s)       Rolf A. Hauge (s)      Roar Grøtting (s) 



  

 

Regnskapsprinsipper

Note 1 Varige driftsmidler

Pr. 31.12. 2022 omfatter klubbens eiendeler seksjon i sameiet Frydenlundgt 14. Seksjonen

er balanseført til kr 300.000, tilsvarende historisk anskaffelseskort.

Klubben eier et større antall bøker i eget bibliotek, klubbsamlinger av frimerker samt premier

fra utstillinger etc. Disse eiendeler er ment for varig eie, og balanseføres kun til symbolsk verdi.

Note 2 Fordring annonser/kataloger og øvrige fordringer

Fordringer er oppført til pålydende verdi, intet tap er forventet.

Note 3 Bankinnskudd, plasseringer tidsinnskudd

Note 4 Drift kontor, forsikring, web-sider, revisjon, regnskap mv

2022 2021

Kontorrekvisita, leie kopimaskin,porto mv 20 073 36 312

Internettsider, datakost annet, telefoni 23 817 17 394

Forsikring inventar og person 17 229 16 527

Gaver, tilskudd bokutgivelse 8 898 4 464

Bank og kortgebyrer 1 920 974

Revisjon og regnskapsførsel 18 398 16 435

Sum 90 335 92 106

Note 5 Godtgjørelser

Klubbens leder mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Honorar til revisor er utbetalt med 

kr 15.562, inklusive for klubben ikke fradragsberettiget merverdiavgift. 

Klubben er ikke pliktig til å opprette avtale om obligatorisk tjenestepensjon, jfr Otpl § 1.

Note 6 Egenkapital og Fonds

Klubbens egenkapital er for en stor del bundet i fonds, med regler som begrenser bruken.

Egenkapital som kan benyttes er Driftsfondet og Norwex-fondet til utdeling. Sistnevnte er

til bruk blant annet for tilskudd reiser i klubbens regi. Norwex-fondet tillegges et gjennomsnitt 

av årlig avkastning av klubbens plasseringer.

Driftsfond Norwex Annen EK Fonds SUM EK

Egenkapital 1.1. 2022 250 805 50 897 301 702 5 377 065 5 678 767

Tilført avkastning 7 000 7 000 7 000

Årets resultat -213 063 -213 063 -213 063

Avrunding 1 1 0 1

Egenk. 31.12. 2022 37 743 57 897 95 640 5 377 065 5 472 705

Oslo Filatelistklubb

Noter til regnskapet 2022

Regnskapet omfatter virksomheten i Oslo Filatelistklubb inklusive utgivelse av 
Norgeskatalogen og annen akivitet i samsvar med klubbens formålsparagraf. 

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippet, som innebærer at inntekter og 
kostnader sammenstilles så langt dette er mulig.

Anleggsmidler med forventet levetid over 3 år aktiveres og avskrives over levetiden.

Fordringer verdsettes til pålydende med fradrag for antatt tap.

Beholdninger av kataloger og samleprodukter ansettes til forsiktig verdi, normalt settes 
restverdi til kr 0 ved utløpet av anskaffelsesåret. Frimerker til frankering balanseføres ikke.

Herav er kr 2.801.790 plassert som tidsinnskudd med fast rente, ca 2%.
Bundne skattetrekksmidler inngår med kr 19.222.



 

  

SAK 5: Budsjett 2023 – kommentarer 
Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer med inntekter og kostnader samt planlagt 
aktivitet i 2023. Styret har løpende fokus på muligheten for å øke inntektene og redusere 
kostnader, uten at planlagt aktivitet påvirkes. Klubben eier andel i Frydenlundgt 14, som bla huser 
vårt bibliotek. Det medfører faste kostnader som kun i begrenset grad kan reduseres. Det er 
behov for noe vedlikehold og i budsjettet er innlagt kr 50.000 
Det planlegges med normalt antall medlemsmøter på Schafteløkken (2 møter per måned i 
møtesongen), tilbud om sommer- og julemøte samt fellestur til en utstilling. INFO forventes å ha 
4 utgaver, hvorav en planlegges frimerkefrankert og med høyere kostnad. Det er ikke budsjettert 
med arrangement ifm frimerkets dag 2023. 
Det er foreslått en godtgjørelse til styret, jfr dagsorden, Sak 6a. Det er budsjettert med kr 60.000 
som en ramme. Beløpet inngår i regnskapslinjen «Lønn, feriepenger». 
Norgeskatalogen, det planlegges ny katalog i senhøstes 2023. Erfaringsmessig er salget godt selv 
om katalogen utkommer i slutten av året. Vi legger samme til grunn også for 2023. Kostnader for 
Norgeskatalogen produksjon og distribusjon er basert på tidligere erfaring. Det er 
kostnadsøkninger generelt på slike tjenester. Vi har ikke innhentet tilbud, men velger å bruke 
anslag fra 2021 produksjon. Restopplaget av katalogene er i balansen beholdningsført til kr 1, 
dette i samsvar med forsiktig og mangeårig praksis. Det påløper således ikke varekost ved salg av 
kataloger. 
Renteinntekt – det er for 2023 budsjettert med en betydelig økning renteinntekter. Deler av våre 
plasseringer er allerede fornyet til god rente 

SAK 6 – lovendringsforslag fra styret 
Klubbens styre fremmer forslag til generalforsamlingen vedr:  
a. Honorar til styret 
b. Klubbens råd, endret antall medlemmer og funksjonstid 

Bakgrunn:  Det er både i vår klubb og andre klubber tiltagende utfordringer med å finne 
personer til tillitsverv. OFK har som landets største klubb mange medlemmer, men også mange 
som er bosatt utenbys, allerede har eller har hatt verv etc. Videre er det noen verv som er 
uforenlige med hverandre ifølge våre lover. I praksis vil sistnevnte redusere antall aktuelle 
kandidater til ulike verv. 

SAK 6 a – honorar til styret 
De administrative oppgaver i OFK er relativt omfattende.  Av den bakgrunn har klubben fra lang 
tid tilbake hatt faste (avlønnede) stillinger som kasserer, sekretær og bibliotekar. Disse er følgelig 
ikke på valg og bidrar til betydelig og nødvendig avlastning, først og fremst for klubbens styre. 
Med virkning fra 1. juli 2022 fratrådte klubbens sekretær. Stillingen har vært annonsert gjentatte 
ganger i vårt tidsskrift INFO samt også kunngjort i andre sammen-henger. Stillingen er fortsatt 
ubesatt, men oppgavene forsvinner ikke. I tiden etter 1. juli er oppgavene forsøkt ivaretatt av 
styret, og spesielt leder. 

Det er ingen tradisjon for godtgjørelse til klubbens styre. Dette ikke minst pga av at lønnede 
funksjonærer har tatt seg av mye av det praktiske arbeidet. Lovene har intet forbud mot en 
godtgjørelse. Styret mener at det må tilbys en form for godtgjørelse, med mindre stillingen som 
sekretær besettes. Slik endret praksis mener vi må behandles av generalforsamlingen og inngå i 
det fastsatte budsjett. Klubbens aktivitetsnivå er selvsagt også en parameter, men inntil videre 
er målet å opprettholde den på linje med de siste år (ex månedene under pandemien). Vi foreslår 
at det ifm generalforsamlingen budsjetteres en godtgjørelse til styret. Beløpet hensyntar 
omfanget av arbeid slik det antas å bli i styreperioden. 

 
 



 

  

Lovene § 7, siste ledd lyder:  

Styret ansetter lønnede funksjonærer og fastsetter deres godtgjørelse. Klubbens leder eller 
nestleder kan ikke være lønnet funksjonær. 

Styret foreslår at bestemmelsen endres til:  

Styret ansetter lønnede funksjonærer og fastsetter deres godtgjørelse. Styret bevilges et på 
årsmøtet fastsatt honorar. Styret forestår selv den interne fordeling av honoraret. 

SAK 6 b – klubbens råd, endret antall medlemmer og funksjonstid 

Klubbens råd har sammensetning og oppgaver som omtalt i lovenes § 11 til § 13. Iht § 11 er 
antall medlemmer fastsatt til 5 og minst 1 varamedlem. 
Hensyntatt rådets oppgaver mener styret at det er tilstrekkelig med 3 medlemmer samt 
varamedlem(mer). Jfr en reduksjon i antall som påtar seg verv kontra de mange utvalg mv som 
er lovbestemte. Styret foreslår at antall medlemmer reduseres fra 3 til 5 samt at funksjonstiden 
økes til 3 år, ved at et medlem er på valg på hver generalforsamling. Det kan evt også være en 
fordel at antall varamedlemmer er 2, jfr bestemmelsen om minst et varamedlem. Endret antall 
medlemmer trer i kraft fra førstkommende generalforsamling i 2024. Og i praksis slik at antall 
medlemmer som velges i 2024 ikke er 2 slik det lovene nå bestemmer, men kun 1 medlem. 
Andre overgangsordninger kan bli aktuelle. 

Antall medlemmer mv omhandles i § 11, som pt lyder:  

Klubbens råd består av 5 medlemmer og minst 1 varamedlem. Disse velges av general-
forsamlingen, 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. 

Styret foreslår at § 11 endres til ny ordlyd:  

Klubbens råd består av 3 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 3 år av gangen, varamedlemmer for ett år. Hvert år trer 1 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. 

Som en konsekvens av endringsforslag til ! 11 må også § 12 annet ledd endres 
korresponderende.  

Dagens §12 2. ledd lyder:  
En uttalelse ansees som avgitt, når minst 4 har stemt for denne.  

Styret foreslår at bestemmelsen endres til:  

En uttalelse ansees som avgitt, når minst 2 har stemt for denne. 
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