MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2014

OFK’s reise 2014
OFK har i år planlagt reise til Tjekkia
da nærmere bestemt til samlermessen
Sberatel som avholdes i Praha 4. til 6.
september.
Les mer på s. 23

Nordia 2014
Den Nordiske utstillingen Nordia 2014 nærmer
seg nå med stormskritt. Mange brikker er nå i ferd
med å falle på plass, og det legges stadig ut ny
informasjon
på
utstillingens
hjemmeside.
Les mer på s.25

Husk generalforsamlingen 24.mars 2014 kl.19.00!
1

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).
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Norgeskatalogen
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Minst tre ting å huske på!

... men før alt dette skal skje er det årets
generalforsamling. Sett av datoen og
møt opp å delta med din stemme!

Dette nummeret av OFK Info handler
ene og alene om informasjon om
kommende hendelser i 2014, og det
ligger an til å bli et riktig
begivenhetsrikt år.

... og helt til slutt. Jeg venter på DITT
bidrag til Info nr.2. Hvis dette ikke
kommer blir det dessverre et veldig tynt
nummer, og det er det vel ingen som
ønsker seg.

Selv skriver jeg disse linjer mens OL i
Sotsji pågår for fullt. Dagen i dag ga
Norge to gull og to sølv, og
medaljefangsten stopper nok neppe med
dette. Senere blir det nok en rekke
markeringer av grunnlovens 200 års
jubileum, og for oss som liker fotball
blir det et aldri så lite VM i Brasil. Selv
om riktignok Norges landslag aldri var i
nærheten av å komme seg dit.

Ha en fin frimerkevinter og vår. Møt
opp på klubbens ulike aktiviteter, og
husk 24.mars klokken 19.00!!!
Bjørn Schøyen, redaktør

Det lønner seg å skrive navnet i
protokollen

For oss medlemmer av OFK vil ikke
minst høsten by på stor filatelistiske
begivenheter.

Vi har også i år videreført
tradisjonen med å føre
møtestatistikk. I 2013 ble det
avholdt totalt 15 klubbmøter utenom
sommer- og julemøtet.

Først arrangeres klubbens fellestur til
Praha, og en stor samlermesse der.
Datoene i september er fastsatt, dere
bestemmer selv hvor lenge dere ønsker å
være, og mer praktisk info kommer i
neste nummer, men flybillettene går
raskt i været så har du mulighet – kjøp
flybillettene allerede nå.

Hele fem stykker hadde deltatt på
alle møter. Blant disse var Øistein
Haugen og Bjørn Muggerud som
ikke premieres.
Eivind Dahle, Bjørn Børke og Bjørn
Einar Smith mottok hvert sitt
postfriske
eksemplar
av
Legionmerket,
(NK.259)
for
deltakelse på samtlige møter i 2013.

Årets store fellesdugnad for OFK’s
medlemmer er Nordia 2014 i november.
Den er allerede omtalt i tidligere
nummer, men nå begynner den å nærme
med stormskritt. Støtt utstillingen ved å
kjøpe samlerproduktene, og sett av tid til
stille opp som frivillig under
arrangementet.

I tillegg manglet 8 medlemmer bare
ett møte for å bli premiert.
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GENERALFORSAMLING
MANDAG 24. MARS 2014
Herved innkalles til Generalforsamling
mandag 24.mars 2014, kl.19.00
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1.
VEL MØTT!
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning.
Årsregnskap for 2013, revisors beretning og Rådets uttalelse.
Disponering av resultat 2013. Budsjett for 2014.
Forslag om tillegg til § 26, 2.avsnitt i klubbens lover.

7.

Valg av:
a.
b.
c.
d.
e.

Leder for 2014
2 styremedlemmer for 2014/15
3 varamedlemmer til styret for 2014
2 rådsmedlemmer for 2014/15
2 varamedlemmer til rådet for 2014

8.

Valg av registrert eller statsautorisert revisor.

9.

Fastsettelse av kontingent for 2015:
Styrets forslag: Uendret kontingent:
Medlem med Forbundskontingent
Medlem uten Forbundskontingent

kr.450.kr.200.-

Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent.
Oslo, 1. februar, 2014
Bjørn Muggerud (s) Thore Habberstad (s)
Bjørn Eirik Rasmussen (s)

Øistein Haugen (s)

Bjørn Schøyen (s)
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Årsberetning 2013
2013 var et år med god oppslutning på de tradisjonelle aktivitetene i klubben.
Medlemsmøtene og auksjonskveldene har en relativt trofast gruppe deltakere,
men gitt antall medlemmer i klubben hadde vi som jobber med å arrangere dette
gjerne sett enda større deltakelse. Vi har de siste årene premiert de som gjennom
året har skrevet seg inn i protokollen flest ganger, og i 2013 var det flere som
stilte opp på alle medlemsmøtene.
Programmene på medlemsmøtene virker å falle i smak hos medlemmene. Quizene
lages nå av Erik Strømsøe, og til tross for at antall riktige svar blant deltakerne
ikke nødvendigvis er veldig imponerende, er dette fortsatt populært. Det ble i
2013 avholdt en klubbkonkurranse hvor bedømmelsen skjedde blant de
fremmøtte, og ikke av en jury som forholdt seg til et reglement. Det ble avholdt
en byttesøndag på Schafteløkken, og to medlemsmøter var avsatt som egne
byttemøter.
Etter 29 år i auksjonsutvalget trakk Kjell Åge Johansen seg tilbake, og det nye
utvalget har fått en stor utfordring i å fylle hans sko. Antall deltakere i utvalget er
utvidet, og vi ser med enda større tydelighet hvilken enorm innsats Kjell Åge har
nedlagt i dette gjennom disse årene. Auksjonsutvalget er helt avhengig av
innlevert materiale, og alle klubbens medlemmer oppfordres spesielt til å bidra
med innlevering av materiale, for å støtte opp under dette.
På generalforsamlingen i 2013 ble klubbens lover oppdatert. Det var vesentlig
snakk om en språklig modernisering, samt oppdatering av en del utdaterte
ordninger. Ingen kontroversielle endringer, men det skapte et hyggelig
engasjement på generalforsamlingen.
Som vanlig var julemiddagen og sommermøtet de best besøkte møtene, også på
disse er det en del gjengangere som ikke nødvendigvis deltar på andre aktiviteter.
Sommermøtet ble avholdt på brannmuseet på Grønland i Oslo. Julemiddagen
samlet for første gang på flere år over 70 deltakere.
Fellesreisen gikk til Nordia på Island med godt over 30 deltakere. Opplegget med
at deltakerne reiser på egen hånd og at klubben subsidierer oppholdet og evt.
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fellesaktiviteter, vil med stor sikkerhet bli videreført. Med dagens lavpristilbud på
fly lønner det seg ikke å bestille reiser for større grupper lang tid i forveien.
Både på Nordia og andre utstillinger internasjonalt og i Norge, har klubbens
medlemmer igjen hevdet seg meget bra. Flere av landets mest toneangivende
dommere kommer også fra OFK.
Norgeskatalogen 2014 kom igjen ut i form av en ny praktutgave som høster
lovord overalt. Leit er det imidlertid at salget er stadig sviktende. Hadde det ikke
vært fordi absolutt alt redaksjonelt arbeid i tilknytning til katalogen utføres som
frivillig gratisarbeid til nytte for norsk filateli og klubben, ville vi neppe vært i
stand til å videreføre utgivelsen av Norgeskatalogen. Det er derfor på sin plass
igjen å rette en stor takk både til dagens katalogkomite og deltakere i tidligere
komiteer som har lagt grunnlaget for dette.
Klubbens hjemmesider er også i 2013 videreutviklet. Nytt av året er egne
variantsider. Her er ambisjonen å vise samleverdige varianter, slike som det ikke
er plass til i Norgeskatalogen. Styret har en mistanke om at ikke alle klubbens
medlemmer er klar over hvor mye nyttig informasjon som ligger lagret på
hjemmesidene. Møteprogram, referater, utdrag fra tidligere utgaver av OFK-Info,
biblioteksoversikter, auksjonslister og resultater fra auksjonene, samt mye annet
er å finne på disse sidene. Videre sendes det ut informasjonsmailer med
påminnelser om auksjoner og andre nyheter om klubben, til de som har meldt sin
interesse for dette.
Det synes som de gyldne økonomiske tidene, i hvert fall midlertidig, er over pga.
dårlig rente og sviktende salg av kataloger og andre salgsobjekter mens
kostnadsnivået holder seg stabilt. I likhet med de senere år har vi gått med
underskudd noe generalforsamlingen ga sin tilslutning til. På inntektssiden er det
imidlertid et stort lyspunkt, nemlig inntektene fra Grasrotandelen. Takket være
noen relativt få medlemmer som har valgt å tilgodese OFK med denne, har vi de
senere år mottatt et hyggelig tilskudd. Vi oppfordrer derfor flere av klubbens
medlemmer til å føre opp OFK til Grasrotandelen.
I 2013 mistet vi to av våre æresmedlemmer. Erling Dehli gikk bort på våren og
Astri Nielsen på høsten. Dette var to av klubbens mest betydningsfulle
medlemmer gjennom historien, og vi minnes dem med stor glede.
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Forberedelsene til Nordia 2014 startet opp. OFK vil stå som teknisk arrangør av
den nordiske utstillingen som vil bli avholdt på Varemessen i tiden 21.-23.
november 2014. Dette blir en kraftanstrengelse for klubben i en tid hvor antall
unge og spreke medlemmer ikke er altfor stort. Samtidig er inntektspotensialet
ikke like bra som tidligere. Denne utstillingen vil derfor innebære et veldig stort
arbeidspress på en relativ liten gruppe. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer, også
de som ikke er veldig aktive i klubben, om å slutte opp om den frivillige innsatsen
som vil være helt nødvendig rundt utstillingen. Som ved alle tidligere utstillinger,
anser vi at man vil oppleve at gleden ved å være med på å gjøre dette
arrangementet mulig, er større enn innsatsen.
Vi takker alle medlemmer for innsatsen i året som er gått. Både menige
medlemmer og de med tillitsverv, våre lønnede funksjonærer, samt ansatte ved
Frimerketjenesten som vi har hatt et utmerket samarbeid med.
Medlemstallet
Pr. 31.desember 2013 hadde klubben 472 medlemmer, hvorav 121 uten
forbundskontingent.
I 2013 har klubben fått 11 nye medlemmer, mens 20 har gått bort, utmeldt eller
blitt strøket. Dette gir en nedgang på 9 medlemmer.
Vi hedrer minnet etter:
Astri Nielsen, Erling Dehli, Hasse Aigeltinger, Hans Jørgen Bakke, Jan M
Clausen,
Erling Johannessen, Andreas Nilsen, Rolf Nordhagen,
Æresmedlemmer:
Carl Nyland, Arne Thune-Larsen, Kjell Åge Johansen, Knut Fr.Knutzen, Per
Wibe Due og Olga Ellis.
Innbudte medlemmer:
Anders Renolen, Halvor Fasting, Enzo Finger, Arnfinn Skåle, Sverre Morken og
Dag Mejdell.
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Møtevirksomheten:
Det har vært avholdt 17 hovedmøter, medregnet Generalforsamling, sommer- og
julemiddag. Hovedposten har vært:
Møte nr.
2402

21/01 ”Auksjonsåret 2012” v/ Ørn Grahm

2403

04/02 "Narvik i krig 1940-45. Fra idè til ferdig utstillingssamling."
v/Gunnar Melbøe

2404

18/02 ”Lokal post i Hamarområdet." v/ Olav Dyresen

2405

04/03 ”Klubbkonkurranse."

2406

18/03 "Generalforsamling."

2407

15/04 ”Swazilands filatelistiske historie." v/ Frank Høgberg

2408

29/04 ”Jernbanepost.” v/ Peer-Christian Ånensen

2409

13/05 "Byttekveld i OFK."

2410

03/06 ”Sommermøte på Brannmuséet."

2411

02/09 ”Norgeskatalogen 2014” v/ medlemmer av katalogkomitéen.

2412

16/09 ”Norges Frimerker 1940-45” v/ Øyvind Refsnes

2413

30/09 ”Norske poststempler. Hva vi samlere bør vite." v/Arvid Løhre

2414

14/10 ”Luftbroen til Berlin” v/ Knut Arveng

2415

28/10 ”Tsjekkoslovakia. Hvorfor og hvordan samler jeg”
v/ Jon Klemetsen

2416

11/11 ”Byttekveld i OFK”

2417

25/11 ”Frimerkeprogrammet 2014” v/ Halvor Fasting

2418

07/12 ”Årets julemiddag”
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Styret
har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder

Bjørn Muggerud

(2013)

Nestleder

Bjørn Eirik Rasmussen

(2013)

Styremedlem

Thore Habberstad

(2013)

Styremedlem

Øistein Haugen

(2013/14)

Styremedlem

Bjørn Schøyen

(2013/14)

Varamenn

Svein H. Andersen

(2013)

Tore Berg

(2013)

Jan-Henrik Fjære

(2013)

Det har vært avholdt 7 styremøter.

Klubbens Råd:
Gunnar Melbøe, leder

(2013/14)

Georg Størmer, nestleder

(2013)

Arne Thune-Larsen

(2013)

Knut Fr. Knutzen

(2013/14)

Odd Frømyhr

(2013/14)

Varamenn;
Per Erik Knudsen

(2013)

Egil Kiserud

(2013)
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Valgkomité :
Tryggve Johansen, Erik Olafsen, og Øyvind Refsnes
Klubbens øvrige tillitsmenn oppnevnt av styret:
Komite for Norgeskatalogen:
Peer-Christian Ånensen (leder), Erik Olafsen og Kjell Åge Johansen
Auksjons/klubbaftenutvalg:
Kjell Åge Johansen (leder), Øistein Haugen og Thore Habberstad
01.05 Kjell Åge Johansen trer ut av utvalget. Øistein Haugen ble ny leder.
Jan-Henrik Fjære og Karl S Schei nye medlemmer.
Bibliotekutvalg:
Kjell Åge Johansen (leder), Carl Nyland, Bjørn Muggerud
og Tryggve Johansen
Bytteleder:
Kjell Tore Mørck
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)

10

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 16 auksjoner i 2013, 8 i første halvår og 8 i siste halvår. Antall
objekter pr. auksjon har variert mellom 71 og 201. Det ble pekt på redusert
objekttilgang i beretningen for 2012. Den er ytterligere redusert i løpet av 2013.
Noen få, faste budgivere har gjort det mulig å opprettholde aktiviteten. Andelen
budgivere som ikke er medlemmer er fremdeles liten.

Bibliotekutvalget.
Oversikt over Bibliotekets virksomhet 2013
2013

(2012)

Åpningsdager

35

(35)

Besøk

86

(102)

Utlån (enheter)

144

(157)

Innkomne bøker/monografier

241

(250)

Innkomne tidsskrifthefter

478

(285)

I tillegg til en mengde auksjonskataloger som ikke føres i tilvektsprotokollen,
med unntak av spesialauksjoner.
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Biblioteket har mottatt gaver fra følgende:
Tore Berg, Bj. William Børresen, Eivind N. Dahle, Odd Eidet Frømyhr, Kjell
Germeten AS, Svein Arne Hansen, Kjell Åge Johansen, Tryggve Johansen, Per
Erik Knudsen, Odd Arve Kvinnesland, Arvid Løhre, Erik Lørdahl, Bjørn
Muggerud, Erik Olafsen, Kirsten Ore, Henning Qvale, Petter Pedersen, Per
Skaug, Hallvard Slettebø, Georg Størmer, A.T. Svendsen, Asle Tengs, Ole
Tørseth, Fred Woxen, Peer-Christian Ånensen
Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets
utvikling og informasjon for klubbens medlemmer.
Norgeskatalogkomiteen har også i år benyttet bibliotekets store avdeling om
norske frimerker og posthistorie i arbeidet med katalogen.
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». Ved årets utgang består listen av over 6000 titler.

Katalogkomitéen
Norgeskatalogen 2014, den 66. utgave, kom i salg 2. september og ble presentert
på klubbmøtet samme kveld.
Årets spesialartikler var om utgaven Kong Haakon kronemerker 1946 med PeerChristian Ånensen som forfatter. Med sine mange trykninger, trykksylindre og
store opplag innbyr utgaven den interesserte samler til jakt på varianter. Og det
store formatet og lange kurseringstid gjør utgaven meget attraktiv for
stempelsamlere.
Norgeskatalogen har en lang tradisjon med å katalogisere og presentere oversikter
over norske poststempler. Fjorårets spesialartikkel var viet en oversikt over
Schweizerstempler med latinsk månedsangivelse (SL). Årets katalog fulgte opp
med oversikt over Schweizerstempler med arabisk månedsangivelse (SA), som
ble utsendt i perioden 1930 - 1936. Oversikten omfatter nærmere 900 stempler.
12

Katalogen er som vanlig oppdatert med en rekke nye opplysninger gjennom hele
katalogen.
Norgeskatalogen 2013 deltok i litteraturklassen på den internasjonale
frimerkeutstillingen Australia 2013 i Melbourne, Australia i mai 2013 med
Vermeil som resultat.
Komiteen for ”Anderssen-Dethloff-Medaljen”
Komiteen har ikke avholdt møter i 2013.
Jubilanter.
Følgende har vært medlem i 50 år:
Nils Ekjord
Følgende har vært medlem i 25 år:
Nils Chr. Evensen, Helge Axel Holst, Erik Olafsen og Astri Schønemann.

Pkt 6 Generalforsamlingen
Forslag om tillegg til § 26, 2. avsnitt i lover for Oslo Filatelistklubb.
Forslaget til tillegget:
”Midlene kan bare disponeres til fordel for Norsk Filatelistforbund eller andre
organisasjoner med formål å spre kunnskap om og fremme interessen for
filateli.”
Begrunnelse
OFK er en forening som ikke har erverv til formål og derfor må anses som en
skattefri institusjon. Ved vurderingen av om hvorvidt det foreligger en skattefri
institusjon vil skattemyndighetene først og fremst foreta en formålsvurdering.
Dette gjøres ved å se på vedtektene/lovene og hvorledes den faktiske virksomhet
blir drevet.
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Selv om det ikke står direkte i lovene at foreningen ikke har erverv som formål,
vil det ideelle formål og selve driften gjøre det mest sannsynlig at foreningen må
anses som en skattefri institusjon. Det kan imidlertid være et problem at den
nåværende bestemmelsen i § 26, 2.avsnitt åpner for at gjenværende midler kan
disponeres/deles ut også til foreningens medlemmer. Dette kan trekke i retning av
at foreningen likevel har erverv til formål og dermed ikke vil bli ansett som en
skattefri institusjon. Det er for å unngå dette problemet at endringsforslaget
kommer opp.
Vi anser det som lite sannsynlig at skattemyndighetene vil ta opp spørsmålet om
skattefrihet i overskuelig fremtid, men endringsforslaget er en sikkerhet om så
skjer.

Pkt 7. Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen 2014
Leder for 1 år (2014)
Bjørn Muggerud
2 styremedlem for 2 år (2014/2015):
Bjørn Eirik Rasmussen, Thore Habberstad
3 varamedlemmer for 1år (2014):
Tore Berg, Jan Henrik Fjære og Svein H. Andersen
2 rådsmedlemmer for 2.år (2014/2015)
Arne Thune-Larsen og Georg Størmer
2 varamedlemmer til Rådet for 1 år (2014)
Egil Kiserud og Per Erik Knudsen

Valgkomiteen har bestått av: Erik Olafsen, Tryggve Johansen og Øyvind Refsnes
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OFK’s reise 2014
OFK har i år planlagt reise til samlermessen
Sberatel (se www.sberatel.info/en for
informasjon) som avholdes i Praha 4-6
september.
Opplegget blir som det har vært de senere år;
OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta,
mens deltagerne selv bestiller reisen til/fra
Praha. Vi prøver å finne et hotell som ligger
sentralt i Praha.

Fra messehallen i september
2012 Foto: www.sberatel.info

Oversikt over messeområdet Sberatel. Foto: www.sberatel.info

Deltagerne kan selv bestemme om de reiser ned for hele eller deler av perioden,
eller utvider turen med andre gjøremål. Praha er en flott by som en lett kan bruke
noen dager på å gjøre.
Både SAS og Norwegian har direkteruter til Praha fra Gardermoen.
OFK bestiller hotell for den perioden den enkelte deltager ønsker å være i Praha.
OFK vil sponse en del av overnattingskostnaden i Praha mellom 3 og 6
september.
I Info nr. 2-2014 vil det komme mer informasjon samt påmeldingsfrist.
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FRA AUKSJONSUTVALGET
Objekter til auksjonene
Kjell Åge Johansen skrev blant annet følgende til årsberetningen for 2012: "
objekt-tilgangen er fortsatt redusert i forhold til tidligere år., men med noen faste
innleverere har vi klart å opprettholde aktiviteten". Denne utviklingen har fortsatt.
At en stor-innleverer av mange gode objekter har tatt en velfortjent pause etter
sommerauksjonen, har vist at vi er sårbare. Vi oppfordrer medlemmene til å bli
faste innleverere. Noen få objekter, f. eks. 3-5, fra 10 nye innleverere vil gi et bra
grunnlag for auksjonene. Prøv deg med noen få, og gjør erfaringer!
Du får omslag/kan foreta innleveringer mandager på Schafteløkken eller tirsdager
19-21 i biblioteket i Frydenlundsgata. Utvalget hjelper deg med beskrivelsene på
omslaget for å komme i gang. Den kan være avgjørende for om objektet blir solgt
– ikke minst ved skriftlig budgivning.
Undersøkelse.
Vi opplever at flere meget bra objekter fra ulike land, med svært lave utrop, ikke
blir solgt.
Vi håper du kan sette av litt tid for å bidra til å få objekter som treffer potensielle
kjøpere enda bedre på auksjonene. Helst ved å skrive en kommentar til punktene
nedenfor som mail til OFK, brev til OFK eller muntlig til en i utvalget. Adressene
finner du forrest i INFO.
1. Hvilke objekttyper savner du for at auksjonene skal bli mer attraktive for
deg?
2. Trengs det en fornying ved auksjonene som bilder av enkle objekter på
nettet, tilbud om å sende skann av objekter ved henvendelse.
3. I dag er auksjonslistene i stor grad satt opp slik at en innleverers objekter
ligger etter hverandre, med unntak av eldre Norge som plasseres først.
Har det betydning med en annen organisering av auksjonslistene, f. eks.
basert på geografi m.m.
4. Andre kommentarer – gode råd.
Utvalget vil se på svarene og se i hvilken grad auksjonsinnholdet kan endres.
Materialet vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt.
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NORDIA 2014
OFK trenger hjelp fra våre medlemmer i forbindelse
med Nordia 2014 så sett av tiden.
Utstillingen finner sted 21.-23.
november i lokalene til Norges
Varemesse på Lillestrøm. Det er
særlig onsdag kveld 19/11, og på
dagtid torsdag 20/11 vi har behov
for å montere opp samlingene.
Videre må vi ha hjelp etter at
utstillingen stenger søndag 23/11
for å ta ned samlingene.
Det er og behov for noe hjelp til vakthold under utstillingens åpningstid.
De forskjellige komiteer er allerede godt i gang med forberedelsene, men
det er selvfølgelig når det braker løs at vi ønsker at alle stiller opp og tar et
tak.
For å følge med på hva som skjer, se
utstillingens
hjemmesider,
www.nordia2014.no
For å finansiere utstillingen, må det blant
annet lages en del salgsobjekter, og etter
vårt skjønn vil det være flere samleverdige
artikler her. Vi oppfordrer alle til å støtte
opp
under
utstillingen
og
kjøpe
salgsobjekter. Følg med på hjemmesidene
og objektene vil også være å få kjøpt på
OFKs møter og auksjoner.
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Salgsobjekter Nordia 2014:
ARTIKKEL A - PERSONLIG FRIMERKE - NORGE
ARTIKKEL B - PERSONLIG FRIMERKE - EUROPA
Nordia 2014 har fått laget et eget persolig
frimerke med logoen til utstillingen.
portosatsen er klasse A Norge.
Prisen er kr 20,- pr. stk.
Nordia 2014 har fått laget et eget persolig
frimerke med logoen til utstillingen.
portosatsen er klasse A Europa.
Prisen er kr 25,- pr. stk.

ARTIKKEL C - POSTKORT MED PERSONLIG FRIMERKE
Nordia 2014 har fått laget et
spesielt postkort inkludert et
persolig frimerke med logoen
til utstillingen.
Prisen er kr. 50,- pr. stk

ARTIKKEL D - POSTKORT MED PERSONLIG FRIMERKE

Nordia 2014 har fått laget et
spesielt postkort inkludert
persolig frimerke og
særstempel "1 år igjen til
utstillingen".
Prisen er kr. 50,- pr. stk.
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Referat fra møte nr. 2415
Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 28. oktober kl. 19.00. Ingen opptagelser,
ingen anmeldelser. Styret har oppnevnt ny Norgeskatalogkomité. Nåværende medlemmer
har nå sagt seg villige til å fortsette og komitéen består da av: Peer-Christian Ånensen,
Erik Olafsen og Kjell Åge Johansen. Quiz. Lynauksjon.
Kveldens tema: Tsjekkoslovakia. Hvorfor og hvordan samler jeg.
Foredragsholder: Jon Klemetsen.
I dag (28.10.2013) fyller Tsjekkoslovakia 95 år! Klemetsen
så som tenåring noen merker fra Tsjekkoslovakia som han
syntes var meget pene og ble av en venn av sin bror meldt
inn i CCCC = Cover Collectors Circuit Club. Han kjøpte
7 000 merker fra et frimerkefirma i Salzburg på 1960-tallet.
Senere kjøpte han mye hos handler i München. Han fant
mange typer/varianter i materialet. Tsjekkerne er ivrige
samlere. Han viste tsjekkisk monografi. Det er svært mange
tsjekkiske frimerkesamlere. For å kunne gå i dybden hadde
han anskaffet tsjekkisk/norsk ordbok.
Han anbefalte at vi, dersom vi besøkte landet, dro ut av
Praha – for eksempel til Moravia.
Klemetsen viste ark fra sin utstillingssamling "CSR 1918 –
30" blant annet:

Overtrykksmerkene fra 1919. Utagget Masaryk på brev
– sjeldent ekte på brev. Mange typer av Masaryk fra
1920-tallet. Feiltaggede merker på merker fra før
krigen. Private tagginger på merker som opprinnelig var
utaggede - viste dette på Hradcany-merkene. Også
tilsatte i postverket på høyt nivå lagde egne tagginger –
kalt "Ministertagging" (vist). Falskt, ikke postgått,
stemplet brev til Paris. Ekte postgått brev til
Mountbatten i Monaco – sjeldent. Verdifull FDC fra
18.12.1918. Forøvrig ble mange sjeldne brev vist.
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Han viste også objekter fra tiden etter 1930.
De er kuttet ut fra utstillingseksponatet da
dommerne mente han spente for vidt. Før år
2000 har Klemetsen det meste. Han viste
også utdrag av objekter fra samlingen etter
krigen med blant annet: Fjernet tysk tekst fra
stempler, merker med vedheng og miniark.
Med sin ingeniørbakgrunn og tilhørende datakunnskap, uttrykte Klemetsen at han hadde
stor glede an monteringen av samlingen. Han viste ulike rammevalg: tykk, tynn og blyant.
Han anbefalte programmet Open Office Draw som program for montering.
Vi takker for et entusiastisk foredrag hvor stoffet ble lagt frem på en måte som gjorde det
greit å følge med.
***
Eventuelt
Lederen: Byttekveld om 14 dager. Påmeldingsfrist til julebordet er 30. november. PFNordia 2014 kan kjøpes av Thore Habberstad. Quiz-stillingen: B. E. Rasmussen 20p.,
O.E. Frømyhr 17p., T. J. Blehr 16p., A. Thune-Larsen og B. E. Smith 15p.
Kveldens Quiz-vinner: Svein H. Andersen 6p!
36 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

GRASROTANDELEN
OFK er 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. Mer
info på www.grasrotandelen.no hvor du også kan følge med på inntektene til OFK og
andre.
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Referat fra møte nr. 2416
Byttekveld på Schafteløkken mandag 11. november fra kl. 18.
Lederen satte ordinært møte ca. kl. 20.00. Ingen opptagelser, ingen anmeldelser. Quiz.
Lynauksjon.
***
Eventuelt
Lederen: Neste INFO nr. 4/13 kan forventes i posten rundt neste helg. Minnet om
julebordet – se nevnte INFO. Følg med på Nordia-hjemmesiden hvor reglementet nå er
lagt ut. NFF har stand på Varemessen på Lillestrøm 22. – 24. november. Støtt opp med
Grasrotandelen til klubben dersom du tipper og ikke bruker den til å støtte andre.
Kveldens Quiz-vinner: Tryggve Johansen 4p+, i tett konkurranse med Asle Tengs som
også hadde 4p.
36 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

Referat fra møte nr. 2417
Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 25. november kl. 19.00. Ingen opptagelser,
ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon.
Kveldens tema: Frimerkeprogrammet 2014.
Foredragsholder: Halvor Fasting, Frimerkedirektør i Posten Norge.
Noen punkter fra innledningen:
Posten Norge etablert i 1647. Er Nordens 4. største distributør. Det totale
frimerkeopplaget er halvert siden 2000. Startet distribusjon i Sverige – kjøpte City mail.
Problemer med omsetning i konkurranse med Posten Sverige.
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2010-12: Åpnet Østlands-terminalen (Fra 32 til 9 postterminaler). Åpning av 179 post i
butikk. Avvikling av 149 postkontorer. Det blir igjen 30. Nedleggelsen avsluttes i 2015.
30 % av omsetningen skjer i Norden utenfor Norge. Posten har prioritert miljøprofil.
Antall adresserte sendinger er halvert over en 10 års periode. Brevsendinger pr år fra
privatpersoner går ned fra 44 mill. til 13 mill.
Bare noen få Post i butikk har egne stempler. Noen arver fra postkontor og noen kjøper.
Alle har gule konvolutter som sendes inn til frimerke-frankering. Med unntak av
problematiske dager som i jule-sammenheng skal det nå være bedre rutiner for at posten
stemples.
Frimerkeklubber får anledning til å få kjøpt nye frimerker før utgivelsesdagen for
videresalg på utgivelsesdagen. Klubber skal også lettere kunne få tildelt særstempel fra
posten, men dette skal koordineres/godkjennes av NFF. Posten sender ut stempler gratis.
For 2015 er søknadsfristen i løpet av 2013.
Frimerkeprogrammet 2014

2. jan. Ville dyr. 19 kr hjort og 35 kr grevling.
Sjømannskirken 150 år. En vaffel – 15 kr
på rull, selvklebende.

7. feb. OL i Sotsji. 4 utøvere som kan få gull.
4 mrk., 4x10 kr, rull.
17.mars. Norden. Skip. Miniatyrark.

28. apr. Turistfrimerker. Tema: Vikinger.
Innland. Europa. Verden. Hefter.
Thor Heyerdahl. 100 årsjubileum. 4 mrk: Heyerdahl, Kontiki, Påskeøya, RA. Rull.
Prestisjehefte med 2 merker.
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16. mai. Grunnloven 200 år. 13kr, 16 kr, 19 kr, 30 kr. 4 ark á 50 mrk.
13. juni. Alf Prøysen 100 år 2 mrk. Portrett og tegning. A innland. Rull.
1. aug. Norges sjakkforbund 100 år. 15 kr - Magnus
Carlsen ved sjakkbrettet.
12. sept. Posthorn. 70 kr kommer helt sikkert. Andre
aktuelle verdier: 60 kr, 80 kr. og 90 kr.
11. nov. Julefrimerker.
21. nov. Nordia 2014. Miniatyrark. 55 kr. To merker fra
grunnlovsserien. (Åpningsdag for Varemessen.)

Det kan komme et nytt PF med verdensporto og det er
nå bestemt med utgivelse med utgivelse 16/5. Se Postens
hjemmeside.
Mange ser frem til denne kvelden med Fasting!
Ryddig foredrag og konstruktiv dialog med
forsamlingen som vanlig. Denne gang var også Arnfinn
Skåle til stede og bidro med oppklarende kommentarer.

***
Lederen: Minnet om Juleauksjonen, Julemiddagen og innbetaling av kontingent innen 15.
desember.
Kveldens Quiz-vinner: Jan-Henrik Fjære 6p.
Total-vinner av Quizen: Thomas Johan Blehr 27p! Vi gratulerer!
34 medlemmer og 2 gjester var innskrevet i kveldens protokoll.

Øistein Haugen, referent
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