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Fra styret:

Herved kalles det inn til

Klubben står uten leder etter Generalforsamlingen 14. mars. Valgkomiteens forslag
til leder, Bjørn Muggerud, trakk sitt kandidatur
da forslaget om å endre § 7 i lovene ikke fikk
tilstrekkelig stort flertall.
På konstituerende styremøte 16.mars sa Marit
Elind ja til å være nestleder.
Fordi vi står uten leder innkaller styret til
ekstraordinær generalforsamling 23. mai kl.
1900 med én viktig sak på dagsorden:
Valg av leder for 2016. Den ekstraordinære
generalforsamlingen blir avholdt i forkant av
møte «Grønland» med Jan G. Knutsen. Husk at
for at den ekstraordinære generalforsamlingen
skal være beslutningsdyktig, må 5 % av
medlem-mene være tilstede; så møt opp.
Sommermøte 6. juni blir på Akershus slott, se
opplysninger på side 4. Vær rask med å melde
deg på og senest 18. mai.
Marit Elind

ekstraordinær
generalforsamling
i Oslo Filatelistklubb,
mandag 23. mai 2016, kl.19.00
på Schafteløkken,
Zahlkasserer Schafts plass 1.
Dagsorden:
1. Valg av dirigent,
referent, tellekorps og
underskrivere av
protokollen.
2. Valg av leder for 2016.
Oslo 13.april 2016
Marit Elind(s)
Thore
Habberstad(s)
Øistein Haugen(s)
Bjørn Eirik Rasmussen(s)

OFK’s reise 2016
OFK har i år planlagt reise til Briefmarkenmesse i Sindelfingen i Tyskland (se
http://www.messe-sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-briefmarken-boerse-2016/
for informasjon).
Messen avholdes 27.-29.oktober. Sindelfingen ligger utenfor Stuttgart. Vi satser på å
finne et hotell som ligger sentralt i Stuttgart.
Opplegget blir som det har vært de senere år;
• OFK vil sponse en del av overnattingskostnaden i Stuttgart mellom 26. og 29.
oktober.
• OFK bestiller hotell for dem som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller
reisen til/fra Stuttgart.
• OFK bestiller hotell for den perioden den enkelte deltager ønsker å være i
Stuttgart.
• Deltagerne kan selv bestemme om de reiser ned for hele eller deler av perioden,
eller utvider turen med andre gjøremål.
SAS flyr til Stuttgart med flybytte i København. Andre muligheter er Lufthansa via
Frankfurt. En annen mulighet er å ta toget fra Frankfurt til Stuttgart.
I info nr. 3-2016 vil det komme mer informasjon samt påmeldingsfrist.

Sommermøtet avholdes i år mandag 6. juni
på Akershus Slott.
Vi møter opp ved hovedinngangen til Akershus slott kl. 17.
(Inngangen til slottet ligger oppe på toppen, inn fra byen forbi Hjemmefrontmuseet
og da kommer en inn på en plass der det er to store dører rett frem.)

Vi får en omvisning inne på Akershus slott.
Vi får se rester av den opprinnelige middelalderborgen, fangehull og de
flotte hallene som brukes ved statsmiddager.

Etterpå blir det bespisning på
Dubliner i Rådhusgata 28.
Det blir anledning til å kjøpe
det en ønsker å drikke til maten.

For å melde deg på denne herligheten setter du inn
egenandel kr. 200 pr person på konto 0532.27.40702
(Oslo Filatelistklubb, Frydenlundgata 14, 0169 Oslo).
Innbetalingen gjelder som påmelding.
Betalingsfrist er 18. mai. Så meld deg på allerede i dag!
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Artikkel 2 om et særdeles snevert samleområde –

Perfins fra Bosnia & Herzegowina
av Arne Sv. Toklum

Det er alltid hyggelig med positive feedbacks, og dette har følgelig ansporet meg
til en aldri så liten oppfølger til forrige nummers artikkel, som jo var noe generelt
vinklet mot dette landets få og i tidsrom begrensede frimerkeutgivelser.
Firmenlochungen – perfins, Spifs, firmagjennomhullinger (kjært barn har mange
navn) så dagens lys i 1867. Det var i alle fall da engelskmannen Joseph Sloper
oppfant og fikk patent på denne merkverdige maskinen.
Dog ble den først tatt i offisiell postal bruk i mars året etter.
Det første firma i Bosnia & Herzegowina som tok perfins
i bruk var Privilegirte LandesBank (P.L.B.), dette skjedde den
01. november 1895.
Gjett om pulsen steg et hakk eller to da jeg for et-par år siden
fikk fatt i merket til venstre... med stemplingsdato 03. eller 13.
november 95 er dette således det tidligst kjente og registrerte
bosniske frimerke med perfin. I alle fall foreløpig!
Det har perfin i pos.5, merket er Mi2-Ia-L.
Det er vel riktig å starte en slik ”spiss” artikkel med å presentere de ca 25 perfinmønstre vi kjenner – og anerkjenner – i dag (det finnes nemlig en håndfull mønstre
i tillegg, som vurderes som tvilsomme eller som rett og slett er hjemmelagede!).
De ble tidlig rangert i sjeldenhetsgrad av det i denne sammenheng viktige fagblad
The Perfins Bulletin, utgitt av renommerte The Perfins Club of America.
Perfin-mønstrene ble delt opp i 4 grupper, hhv. svært sjeldent [very rare], sjeldent
[scarce], vanligere [available] og relativt ofte forekommende [readily available].
I tillegg er det de senere år funnet noen få mønstre som ikke er registrert i noen
hittidige kataloger eller andre oppslagsverk. Det er disse ”hull” i tilgjengelig informasjon som The International Study Group on Bosnia & Herzegowina Perfins
(omtalt i forrige artikkel) nå skal prøve å tette.
Den eksklusive ’klubben’ i første kategori [very rare] – er disse:

– svært vanskelige å finne, og med ganske heftige priser innimellom.

Dernest kommer de mønstre som er definert som sjeldne [scarce], men noe oftere
å se på auksjoner rundt om:

– og så er der altså 8 forskjellige posisjoner å velge mellom; rettvendt, speilvendt,
på hodet en-eller-annen vei, osv.. Dog er noen av posisjonene kun representert i ett
eller noen ganske få, av de omtalte perfin-mønstrene.
Teori til side... her er noen andre smakebiter som jeg synes er presentérbare her
i bladet:

Denne brevforsiden er – tross litt tøff håndtering med bretter og det hele – litt av et smykke:
Ved siden av et vanlig 5- og 10 Heller merke fra 1906-serien, har 20H-valøren en C.D.-perfin i pos.1,
det øverste 25 Heller-merket en C.D.-perfin i pos.4 – mens det underste har en dobbel C.D. perfin i pos.3!
Bruker var som det fremgår av konvoluttens trykte opplysninger Cellulosefabrik Drvar.

Kjekt å ha sine egne initialer som perfin – A.T. i pos.2 på Mi12 (3 Heller 1900)
i eksponatet.
Bruker av dette mønsteret var trolig Adler & Tárza i Sarajevo og i Mostar, som
drev med bankvirksomhet, men studiegruppen har ennå ikke klart å verifisere
”eierskapet”.

Når man nevner doble gjennomhullinger på bosniske frimerker, er dette egentlig
ikke så sjeldent forekommende.
Til venstre en ganske morsom dobbel-perforering av P.L.B.
i pos.8, på et 10 Heller merke fra våpenserien 1900 (Mi15).
Den lille montasjen under viser hvordan slikt kan se ut,
når man er litt skjødesløs ved matingen av
frimerkeark inn i perforeringsmaskinen,
eller at man ikke har tilpasset nålematrisen
til aktuell frimerkestørrelse.

Når man skal hente eksempler fra egen samling i en artikkel som dette, er det
naturlig å presentere noen mer ’snacksy’ ting, slik som perfinmønsteret S.R.G. –
et mønster der man den dag i dag står helt fast uten det ugjendrivelige bevis som en
firmakonvolutt med brukers påklebede perfin-merke, utgjør:
S.R.G. er i dag ikke registrert noe sted på et bosnisk frimerke. Studiegruppen
antar at brukeren kan ha vært firma S. Rendi i Graz (altså utenfor bosniske
grenser, men som kan ha hatt en filial i Sarajevo).
Lenger er man ikke, men å ha slike ”særheter” i samlingen er et absolutt pre. Angj. frimerke er 5 Heller
fra keiserens jubileumsserie i 1910
(Mi48), og posisjonen er 7.
Er man i tillegg lykkelig eier av et
annet tilsvarende, dette på 1912seriens 10 Heller med keiserens
kontrafei (Mi69, pos.6) gjør ikke
dette saken verre...
Med nevnte 1912-serie gjorde bruken av perfins et oppsving i Bosnia. En del nykommere i ”klubben” meldte seg, og tilfanget på de mer alminnelige perfinmønstre
ble med dette bedre.
Dog medførte bruken av noen av de komplekse mønstre på et mindre frimerke-

format problemer. Eksempelvis sto PAKB (Privilegierte Agrar Kommerzial Bank
i Sarajevo og Brčka) for noen av de sære utslag i denne sammenheng:
Tenk deg at du skal fukte seig gummiering på en 5-stripe av frimerker som omtrent
er totalt gjennomhullet, og så prøve å få den pent påsatt konvolutten... det går bare
ikke. Men undere blant undere – frimerkene hang tross alt sammen!

(utsnitt)

Dette perfin-mønsteret representerer da også ’Bosnia-rekord’ med hensyn til doble
og tre-doble perforeringer!
Andre perfins fra denne bruksperiode medfører andre typer ’problemer’:
En relativt ordinær perfin, som S.T. (rating: vanlig/available) kan man finne fra tid
til annen – men kun som enkeltmerke. Katalogutgivere og eksperter har faktisk
”kranglet” i årevis om opprinnelsen til dette perfin-mønsteret;
enten henviser man til den kjemiske
fabrikken Solvay Tuzla, eller til saltprodusenten Salinen Tuzla, uten at
man noensinne har funnet perfinmønsteret på noe kort eller brev.
Utrolig nok, for i 99% av tilfellene
er den mest sette valør 2 Heller, som
utgjorde korrekt porto for periodiske firma-utsendelser (Zeitungsdienst). Dermed
skulle mye materiale være i omløp, mens det altså ikke er funnet noen brev. Uansett
står man stadig fast mht. å stadfeste hvem som en gang brukte denne perfin.

Når man nå nevner perioden 1912 og fremover – som er den ene av de to tidsperioder med hyppigst forekommende perfins – er der stadig noen som (også)
fra denne tid er særdeles vanskelige, både å finne, anskaffe. og å relatere til
konkrete bruker-firma.
På første side i denne artikkelen nevnes de syv vanskeligste, allermest sjeldne
perfins fra Bosnia. Jeg er rimeligvis ganske tilfreds over å ha alle syv innlemmet
i samlingen, her er noen av dem;
M.T. er en særdeles sjelden fugl. Det hersker stor tvil
om mønsterets opprinnelse, og det er bare funnet en
liten håndfull av det så langt, alle i 1906-utgaven.
Perforeringshullene er i alle tilfeller ”skjemmet” av et
tildels ikke gjennom-perforert mønster.
Mest sannsynlig var det en tilvirker av militært relaterte artikler, Moritz TIller & Co., med representasjon
i Wien såvel som i Budapest, som brukte mønsteret.
Noe kontor i Bosnia kjennes så langt ikke.
Perfinmønsteret
A.B. tilskrives
Albert Broz i
Sarajevo, produsent av kirurgiske
instrumenter, uten
at eierskapet noen
gang er bragt på
det rene.
Bosniske frimerker
er som ratingen med dette mønster tilsier,
bortimot umulig å finne. Av og til er man
ekstremt heldig; Jeg fant et!

A.H.P. er en perfin
som er minst like
vanskelig.
Ikke finnes den i noen
katalog, ikke kjenner
man til opprinnelsen,
utover at man har
funnet et-par bosniske
frimerker med dette
uvanlig sjeldne mønsteret.
Et komplett firmabrev
ville løse dette.

Så er det B.A.G., da: Man kjenner til at denne
perfin ble brukt av byggevarefirmaet BauAktien-Gesellschaft i Sarajevo, men dette er
sant å si alt man foreløpig vet. Få er disse
frimerkene, dyre er de, men man kan en sjelden
gang være flaksen å finne et. Dette lille utvalget utgjør tre av i alt fire, i min samling.

Mix-frankeringer er
rimelig bra verdsatt
innen samleområdet
Bosnia & Herzegowina... men når brevet
bærer to perfin-merker
fra ulike utgaver, blir
dette et svært godt
objekt selv med en
ganske vanlig perfin
som P.L.B. (Privilegirte Landesbank):
Franz-Joseph 1912
og samme herre på
frimerkeutgaven 1916.
Posisjonene er hhv.
7 og 8.
Brevet (vist her i
utsnitt) har også vært
underkastet sensur i
Zürich.

(utsnitt)

Sluttelig kan jeg ikke dy meg for å presentere et merke som jeg anser som en av de
”mest skinnende” perler fra min samling (og derfor vist her i større format):
Perfinmønsteret Z.B. ble en gang
på 1990-tallet avbildet i sort-hvitt
i amerikanske The Perfins Bulletin
og siden ikke sett. Opprinnelsen til
illustrasjonen ble heller ikke nevnt.
Mønsteret har vært presentert i diverse kataloger som meget sjeldent
[rating: very rare], og der kunne
historien ha stoppet – helt til jeg for
et-par år siden kjøpte en hollandsk
samling ganske usett, og fant det avbildede frimerket der! Pulsen lå da på et faretruende høyt nivå.
Dette frimerket er altså det eneste som er registrert med dette perfinmønsteret.
Brukeren er ikke funnet enda, selv om sporene går mot banken Zemaljska Banka
i byen Bjelina.
Jeg gjentar gjerne min lille slutt fra forrige nummer;
Sitter du, som leser dette, selv. på interessante bosniske perfins kan du kontakte
meg på casa.toklum@hotmail.com – for en nøktern vurdering, eventuelt for salg.
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Odd Gunnar Skagestad: Norske frimerkemotiver – fra rikssymboler
via jubiléer og samfunnsliv til popkultur og trivia
Utgivelsespolitikken – fra moderasjon til inflasjon
Mange vil nok ha stusset litt over det pussige paradokset at mens behovet for
frimerker til frankering av post lenge har vært synkende, har våre postmyndigheter
utvist en vedvarende iver etter å utgi et stadig økende antall nye frimerker. Siden
starten i 1855 har det norske postverket hittil (t.o.m. februar 2016) utgitt i alt 1929
1
frimerker, hvorav halvparten i de siste 30 årene.
For å illustrere denne volumutviklingen med litt statistikk kan vi dele opp tidslinjen
(f.o.m. 1855 t.o.m. 2014) i åtte sammenlignbare 20-årsbolker, som nedenfor:
År
1855-74
1875-94
1895-1914
1915-34
1935-54
1955-74
1975-94
1995-2014

Antall
utgivelser
20
40
52
81
231
318
497
691

Gjennomsnittlig
antall pr. år
1,0
2,0
2,6
4,05
11,55
15,90
24,85
34,55

Når talspersoner for det norske
postverket (eller Posten Norge AS
som i moderne tid har vært etatens
offisielle navn) i alle år har insistert på
at man fører en "moderat" og "seriøs"
1
utgivelsespolitikk, er dette åpenbart
en sannhet med modifikasjoner.
Snarere kan "inflatorisk" synes å være
en mer treffende merkelapp.

Motiv-typer: Speilbilde av frimerkets funksjoner
Men ikke bare har antallet nye frimerkeutgivelser endret seg (økt) kraftig over tid.
Dersom vi ser på de motiver eller motiv-typer som har prydet frimerkenes
billedflater, vil vi også finne store endringer. Dette er endringer som fremfor alt
avspeiler endringer i den almene oppfatning – hos utgivelsesmyndighetene, men
også blant publikum – om hva et frimerke egentlig er for noe: Hva dets funksjoner
er eller bør være.
Derfor var det naturlig at frimerkenes billedflater fra først av fortrinnsvis var
gjengivelser av riks-, stats- eller nasjonssymboler, så som riksvåpen, flagg eller
statsoverhodets portrett. En nærliggende tanke var likeledes å gjengi postmyndighetens emblem eller logo. Etter hvert kom også andre motiver til, for eksempel til
minne om viktige nasjonale begivenheter. Med tiden skulle terskelen for å bli
hedret med å komme på frimerke bli stadig lavere. I våre dager er det gått
fullstendig inflasjon ikke bare med hensyn til antallet nye utgivelser, men også med
hensyn til hva slags motiver som pryder billedflatene. Nå er det ikke lenger bare
1

"Frimerker" og "antall utgivelser" er i foreliggende artikkel å forstå som hovednumre, i
samsvar med slik nummerering som benyttes i Norgeskatalogen (NK).
2
For nærmere dokumentasjon, se min artikkel "Frimerket – utgivelsespolitikk og inflasjon"
i tidsskriftet Historie nr.4, 2012, s.30-36;
http://www.ogskagestad.net/FrimerketHistorieDes12.pdf.

11

"store begivenheter, personligheter og jubiléer" eller "historie, natur eller kultur"
som gjelder. Alle tenkelige billedmotiver, fra de mest sære til de mest
intetsigende, er etter hvert tatt i bruk for å pryde disse små papirbitene som
presumptivt skulle tjene som markør for statsmaktens autoritet.
Det vi ser, er at frimerket har en iøynefallende tilleggsfunksjon som
"budskapsplattform": Som medium for myndighetenes egenpresentasjon så vel
som for slik informasjon og slike verdier som myndighetene ønsker å formidle –
overfor omverdenen og overfor landets egne innbyggere. Frimerkene har fått
tilleggsfunksjoner som samfunnets oppslagstavler og reklamesøyler, samt rollen
som arena for formidling av informasjon og for promovering av slike verdinormer,
holdninger og tiltak som samfunnets toneangivende krefter anser som viktige.
Alt dette har kommet til uttrykk i et veritabelt mangfold av frimerkemotiver.
Å måle utviklingen – temaer, motiver og målekategorier
For å kunne måle arten og omfanget av denne utviklingen, trenger vi et verktøy i
form av en viss systematisering av de ulike motivkategorier. For samlerformål er
antallet motivkategorier i prinsippet nærmest ubegrenset, - samlerområdet og
hvilken kategorisering som måtte komme til anvendelse, defineres av samleren
selv. For foreliggende artikkels formål kan det være interessant å se på utviklingen
når det gjelder følgende, tematisk definerte, hovedkategorier:
1.

Riks-, stats- og nasjonalsymboler; herunder også postmyndighetenes
emblem/logo

2.

"Jubiléer, samfunnsliv og natur".
Dette er en vid sekkepost, som inkluderer slike underkategorier som
markering av historiske begivenheter, hedring av prominente personer, flora
og fauna, landskap, turisme, byggverk, kulturseverdigheter, arbeidsliv,
næringsliv, teknologi, vitenskap, utdanning, samferdsel, kommunikasjon m.m.

3.

"Popkultur og trivia": Likeledes en vid sekkepost, som omfatter sport/idrett,
underholdning, aktuelle mediabegivenheter, fritidssysler m.m.
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En slik grovsortering er selvsagt ikke uttømmende – en rekke motivtemaer vil
havne utenfor. Likeledes er det knapt mulig å trekke skarpe grenser mellom de
forskjellige temaområdene. Overlapping i så henseende gjør at plasseringen av
ett og samme frimerke innen en gitt kategori vil måtte gjøres skjønnsmessig, og
må i en del tilfeller bokføres under to eller flere kategorier. Med disse forbehold
vil vi likevel kunne se at det avtegner seg visse mønstre og utviklingstrekk, dersom
vi ser på fordelingen av de ovennevnte tre hovedkategorier innenfor de åtte 20årsbolkene som dekker tidsrommet 1855-2014.

På sporet av den tapte tid: Trender gjennom 160 år
Av tabellen på neste side vil vi se at Kategori 1 (riks-, stats-, nasjonal- og
postsymbolene) til å begynne med dominerer fullstendig, med 100 prosent av
samtlige merker utgitt i de til sammen 60 årene 1855-1914. Deretter synker
andelen gradvis og jevnt for hver 20-årsperiode, og når et foreløpig bunn-nivå
med 13,2 prosent av alle utgivelsene i den siste 20-årsperioden 1995-2014.
Ser vi så på Kategori 2 ("jubiléer, samfunnsliv og natur"), er bildet et helt annet:
Her er andelen null prosent i de to første 20-årsperiodene, for så å stige til
beskjedne 5,8 prosent av samtlige utgivelser i perioden 1895-1914. Hvordan kan
det ha seg, når vi allerede har notert at Kategori 1 omfatter 100 prosent her?
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Forklaringen ligger i overlapping mellom kategoriene: Dette gjelder de tre
Grunnlovsjubiléumsmerkene (NK nr. 114, 115 og 116) fra 1914, som både har
karakter av nasjonalsymbol og markering av en historisk begivenhet. Videre ser vi at
Kategori 2 øker sterkt fra og med perioden 1915-34 og når et høydepunkt med en
andel på hele 54 prosent av samtlige utgivelser i 20-årsbolken 1955-74. Andelen har
senere sunket noe, men har fortsatt å utgjøre nær halvdelen av nye utgivelser, med
en andel på 49,1 prosent i 1995-2014.
For Kategori 3 ("popkultur og trivia") er bildet igjen markert annerledes. Denne
motivgruppen er totalt fraværende i de fire første 20-årsperiodene – i de 80 årene
frem til 1935. Deretter dukker det opp 3 frimerker (OL-merkene fra 1951, NK nr.
407, 408 og 409) som gir denne kategorien en samlet andel på 1,3 prosent av alle
utgivelser i den påfølgende perioden frem til 1955. Men så begynner det så smått å
ta av, med en jevn og etter hvert sterk videre økning som topper seg med en andel
på 26,5 prosent av alle utgitte merker i den siste 20-årsperioden 1995-2014.
År

Totalt antall
utgivelser
1855-74
20
1875-94
40
1895-1914
52
1915-34
81
1935-54
231
1955-74
318
1975-94
497
1995-2014
691

Kategori 1
antall / prosent
20
100,0
40
100,0
52
100,0
72
82,7
155
66,8
99
31,1
143
28,8
91
13,2

Kategori 2
antall / prosent
0
0,0
0
0,0
3
5,8
35
42,0
86
37,2
172
54,0
226
45,5
339
49,1

Kategori 3
antall prosent
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
1,3
17
5,3
80
16,1
183
26,5

Den våkne leser vil selvsagt ha merket seg at mens de samlede prosentandeler for de
tre kategoriene ligger over 100 prosent i tidsrommet 1895-1954, er det motsatte
tilfellet for tidsrommet 1955-2014. Førstnevnte forhold skyldes som ovenfor nevnt
tematiske overlappinger, som fører til at ett og samme merke må bokføres under
flere kategorier. Sistnevnte forhold skyldes at selv om de tre kategoriene som jeg
her opererer med, er temmelig omfangsrike sekkeposter, er det likevel mange
frimerker som havner tematisk utenfor. Disse ville kunne fanges opp med en mer
finmasket kategorisering, noe som imidlertid ville føre for langt i en artikkel av
3
foreliggende format.
3

For dem som måtte ønske å bore dypere i materien, skal jeg henvise til min avhandling
Frimerkemotiver som samfunnsmessig budbærer (En komparativ og dynamisk studie i politisk
massekommunikasjon), Oslo medio desember 2011;
http://www.ogskagestad.net/FrimMotiverMassekommDes11.pdf.
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Oppsummering og konklusjon
De mest iøynefallende trekk ved utviklingslinjene for de tre hovedkategorier
frimerkemotiver som vi her opererer med, er følgende:
1.

Norske frimerkemotiver har tematisk endret karakter, fra mer enn et halvt
århundre hvor gjengivelse av rikssymboler dominerte fullstendig, til dagens
situasjon hvor slike kun sporadisk dukker opp. Og når så skjer, er det nærmest
utelukkende i form av et portrett av H.M. Kongen, eller (noe oftere) en ny valør
av de tradisjonelle posthorn-seriene. Selve Riksvåpenet, som var det naturlige
motivvalget for NK nr. 1, har ikke vært hovedmotiv på noe frimerke siden 1949
(NK nr. 376), og forekommer senere kun ytterst sjelden – og da som bimotiv
4
(inkl. ornamentikk).

2.

Siden midten av 1900-tallet har temaer knyttet til jubiléer og "samfunnsliv" (i
vid betydning) overtatt som dominerende – men langt fra enerådende - motiv
på norske frimerkers billedflater. Dette synes å ha blitt en bemerkelsesverdig
vedvarende og stabil situasjon, - kanskje ikke så underlig med tanke på hvilken
bredt sammensatt kategori vi her snakker om.

3.

I løpet av de siste 40 år har vi så kunnet observere en kraftig økning i innslaget
av populærkulturelle elementer, her inkludert diverse temaer knyttet til
underholdning og fritidssysler samt et påtagelig innslag av ulike former for
trivia. Disse temaene er ikke – enn så lenge – dominerende, men økningen er
stadig akselererende: Mens andelen av de samlede utgivelsene i 20-årsbolken
1995-2014 utgjorde 26,5 % (jfr. tabellen), var den for den siste 5-årsperioden
(2010-14, fremgår ikke av tabellen) kommet opp i hele 32,8 %.

Utviklingen med hensyn til norske frimerkemotiver gjennom det siste århundre kan
beskrives som et hamskifte, hvor et gjennomgående strengt offisielt preg og
formelt uttrykk har veket plassen for en tiltagende folkeliggjøring og trivialisering,
med preg av mangfold og merkbare innslag av uformelle uttrykk.
Hvorvidt dette er en utvikling som man bør glede seg eller gremmes over, er ikke
noe som denne artikkelen skal dvele med. Det interessante, etter undertegnedes
oppfatning, er imidlertid at denne utviklingen fremfor alt avspeiler dyptgående
endringer i den almene oppfatning – hos utgivelsesmyndighetene, men også blant
publikum – om hva et frimerke egentlig er for noe: Hva dets funksjoner er eller bør
være.
Hvorvidt det spiller noen rolle med hensyn til samlerens subjektive opplevelse av
sin hobby, er en annen sak…
4

Gjelder totalt 11 utgivelser, som følger: NK 425 og 427 (1955), NK 827, 828, 829 og 830
(1978), NK 1051 (1988), NK 1092 (1990), NK 1243 (1995) og NK 1589 og 1590 (2005).
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Møter, auksjoner og andre aktiviteter i
OFK høsten 2016
Dørene åpner hver gang kl. 1800, selve møtet eller auksjonen
starter kl. 1900. Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter,
og som regel en lynauksjon
Norgeskatalogen Postal og Norgeskatalogen 2016 fås kjøpt til
medlemspris henholdsvis kr 300,- og kr. 310,-. Disse fås kjøpt på alle
medlemsmøter og auksjoner. For medlemmer som ønsker NK tilsendt, er
prisen kr. 350,-/kr. 360,-.

September
5/9: Auksjon
6/9: Første åpningsdag i biblioteket
12/9: World Stamp Show 2016 - New York.
Bjørn Muggerud forteller fra sitt besøk på utstillingen i mai 2016.

19/9: Klubbaften/ byttemøte.
Uformell byttekveld med lynauksjon og eventuelt diverse andre
innslag. Samme grunnoppsett gjelder for alle høstens byttekvelder.
Info om møtene blir sendt ut på våre nyhets-brev i forkant.
Her får du info om spesielle temaer som blir tatt opp. Vi har nå ca.
140 som er registrert med ønske om disse brevene. Send din epostadresse til klubben og bli oppdatert på hva som skjer!

26/9: Norske poststempler, litt om hva vi samlere bør vite.
Arvid Løhre snakker om et emne som vi alle bør kjenne godt til.

Oktober
1/10 Frimerkets dag.
Vi marker Frimerkets dag og klubbens 130 årsjubileum på
St. Olavs plass postkontor.
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3/10: Klubbaften/byttemøte.
10/10: Havaripost. Noen flyulykker, og eksempler på
berget post fra disse.
Knut Arveng forteller om havarerte fly hvor det er funnet post til
eller fra norske adressater, som er videresendt eller sendt i retur
vedlagt notis eller påført stempel av postmyndigheter som
forklarer hva som har skjedd og knytter forsendelsen til havariet.

17/10: Auksjon
24/10: »Norske» poststeder i Amerikas forente stater.
Dag Henriksbø snakker om poststeder i USA med tilknytning til
nordmenn og norsk bosetning.

26-29/10 OFK tur Sindelfingen. Se egen info om dette.
31/10: Klubbaften/byttemøte

November
7/11: «Tour de France» på frimerker.
Inge Johansen snakker om sykkel på frimerker med spesielt blikk
på «Tour de France»

14/11: Klubbaften/byttemøte
21/11: Frimerkeprogrammet 2017.
Halvor Fasting kommer tradisjonen tro til klubben og orienterer
om frimerkene i 2017.

28/11: Juleauksjon.

Desember
6/12: Siste åpningsdag i biblioteket.
10.12: Julemiddag
Vanlige møter, auksjoner og klubbaftener finner sted på Schafteløkken.
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Heinrich Köhler solgte i mars 2015
objekter fra Leo Wojnke samlingen,
Thurn & Taxis til «utenlandske
destinasjoner», med god pris, mens
svenske stedstempler ikke ble solgt på
tross av lave utrop.

Referat fra møte 2452
Leder åpnet møte på Schafteløkken
mandag 1. februar 2016 kl. 1900.
Tilstede: 26 medlemmer, 1 gjest.
1 anmeldelse og 1 opptagelse.
Quiz og lynaksjon.
Kveldens hovedpost:
Ørn Grahm: «Auksjonsåret 2015.
Bemerkelsesverdige objekter og
auksjoner»
Han innledet med å omtale den
økonomiske situasjonen i Norge og
resten av verden med fall i oljeprisen og
fall i kronekursen mot dollar og Euro.
Dette har påvirket priser og omsetning
på de store frimerkeauksjonene.
Det er blitt billigere for utlendinger å
kjøpe objekter på auksjoner i Norge,
men for oss er det blitt dyrere å kjøpe i
utlandet. Auksjonene i 2015 viste mye
kjedelig materiale og dårlig objektbeskrivelse, han ønsket seg bedre
frimerkekunnskap hos firmaene.
På tross av svak økonomi selger spesielle
objekter godt, mens vanlig objekter
dårligere.
Så tok han for seg noen av auksjonene
til de store auksjonshusene.

Corinphila hadde et par auksjoner med
objekter fra Norden. Prisene som ble
oppnådd var omtrent som det som blir
oppnådd på auksjoner i Norden.

Spink, Hong Kong i januar 2016. Det ble
solgt objekter for HKD 88.500.00,-(nær
NOK 95mill.), det gir et snitt på NOK
87.750 pr. objekt. 3 verdensrekorder på
denne auksjonen.

David Feldman, Spink London desember
2015. Her ble det solgt en førsteutgave
av et merke laget av William Bennet
Perot, postmester på Bermuda. Solgt for
NOK 695.200,-, Indisk 10 rupis-merke
1948 med overtrykk, kun for bruk hos
guvernøren, det kjennes 11 brukt.
Postfrisk bare to kjent.

Europhilex 2015. Utstillingsauksjon i
London, Corinphila/Köhler. Her ble bl.a.
et usolgt objekt solgt efter auksjonen til
nesten utrop på € 90.000 eller ca. NOK
754.200,-.
Brevet ble solgt i New York i 2008 for
NOK 1 517 000,- (1 dollar ca. kr 5,15 da,
nå 1 dollar ca. kr 8,90, dermed kr 2,62
mill. nå.) Det er ikke bestandig prisene
stiger.
Færøyene CEPT-merker fra 1980 ble solgt
med «garanti» for NOK 251.400,-. Det
Færøyiske postverket har gitt garanti for
at de ikke skal kreve disse arkene tilbake.
Robert Siegel, New York, solgte i juni
2015 deler av Benjamin Franklin Bailars
samling. Firmaet solgte også objekter
«Rarities of the world» i juni 2015.

Brigham i Canada selger fortsatt deler
av Brigham-samlingen. Den ble samlet i
løpet av 40 år, og skal selges i løpet av 3
til 4 år. Den inneholder bl.a. alle
canadiske feiltrykk, noen ble solgt på
auksjon i mars 2015

Kveldens Quizvinner:
Bjørn Eirik Rasmussen.
Marit Elind, referent.
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Det årlige besøket av Ørn Grahm i OFK er
det viktig å få med seg. INFO skulle gjerne
vist flere illustrasjoner fra hans lysbilder
enn normalt. Men se også neste side !
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Færøy CEPT-merkene
fra 1980 på auksjon
interesserer INFOredaktøren så mye at
de får egen omtale på
side 29.

Første utgave 1849
Utstillingsauksjon
Washington 2006
NOK 535.200,-.
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Referat fra møte nr. 2453, 15. februar 2016.
Leder åpnet møtet på Schafteløkken kl.19.00. 1 opptagelse, 1 anmeldelse. Quiz.
Lynauksjon.
Kveldens foredrag: Torgeir Moseid.: Norgeskatalogen 35, 5 øre blå posthorn.
Moseid er spesialsamler på NK nr. 35 og utstiller av utgaven. Han fortalte at han
allerede som liten gutt fikk interesse for frimerker/filateli. Hans far var bussjåfør
m/postrute. Torgeir var med på turene, og opplevde arbeidet ved postkontorer
med stempling m.m.
Det var lite med litteratur om utgaven. Han viste til arbeider av Wiegand Hansen og
Justus Anderssen/Dethloff. Konklusjon: 100 klisjéer. Se også NFT nr. 5 fra 1951. Man
ville ha med alle de 100 klisjéene i håndboka som skulle skrives. Håndboka 1963:
Stor mangel på enheter – særlig vertikale. Ikke alle klisjéene var funnet.
Forskjeller fra NK 24: NK 35 mangler kule i spissen på nedre strek i lille 5, og er 0,2
mm kortere på midten.
For opp-plating av utgaven er følgende funn viktige hjelpemidler: a) Taggingen er
forskjellig for hver merkerad, b) De små 5-tall er gravert hver for seg. c) Punktumet
etter FRIM har ulik plassering i forhold til M, lille 5 og indre ramme. Moseid viste
avstandskoordinater som han brukte. d) Snarvold påviste 5 primærkjennetegn.
e) Ytre ramme har egne kjennetegn oppe og nede (= 20 mrk.). f) Wiegand Hansen
fant at utgaven var trykt på samme "plate" som Oscar-merkene. NB! Taggehull
mangler slik som på Oscar-utgaven. Moseid uttrykte til slutt at det nå er høy
sannsynlighet for at full opp-plating er funnet. Vi takker for et meget instruktivt
foredrag som gjorde et komplisert tema ganske så tilgjengelig.
****
Nedenstående illustrasjon
Eventuelt
er hentet fra NK og viser
Neste mandag er det klubbaften med montering.
behandlingen der. Men selv
Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen 6p.
NK kommer til kort ... bortsett
22 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll. fra ill. med pil vedr. kule på
Øistein Haugen, referent.
NK 24, som mangler på NK 35.
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Referat fra møte 2454
Leder åpnet møte på Schafteløkken
mandag 29.februar kl. 1915. Forsinket start
pga. tekniske problemer
Tilstede: 31medlemmer og 1 gjest
1 opptagelse
Quiz og lynauksjon.
Kveldens hovedpost:
Erik Olafsen: Vignetter på Norske FDC,
hvordan bygge opp en slik samling
Det finnes i dag mange som samler på FDC.
Det var ulike utgivere av Norske FDC, og
skal man prøve å samle alt som er utgitt
blir det store mengder. Derfor bør man
defineres noen regler for samlingen sin.
Når skal samlingen starte, tidsperiode?
Hele serien på en konvolutt eller bare ett
av merkene på hver konvolutt?
Store utgivere/små utgivere,
engangsutgivere av konvolutter?
Offisielle FDC-stempel der det finnes, eller
ordinære stempel.
Han nevnte noen utgivere av FDC med
vignetter:
Posten, Sanitetsforeningen og
Nasjonalforeningen, Norsk
Filatelistforbund/NFT,
norske frimerkeklubber, frimerkebutikker
(både i inn og utland).
Foreninger som har «tilknytning» til
«årsaken» til frimerkeutgivelsen.
Frimerkeklubber var tidlig ute med
utgivelser av FDC, Kristiania Filatelistklubb/OFK, Bergens Filatelist-klub, Gjøvik
filatelistklub, Drammens Filatelist klub og
Tønsberg filatelistklub.
Blant de mer uvanlige er utgivere i Sverige
og Danmark med FDC til bruk med norske
frimerker og FDC til Europamerker, laget i
Europa.

Varianter med ulik konvoluttstørrelse, men med samme vignett
eller ulikefargede vignetter på ellers
like konvolutter.
Konvolutter laget av private utgivere
og utenlandske utgivere er sjeldne.
Når FDC legges ut på våre
klubbauksjoner regner vi med å
betale en krone eller to for hver
konvolutt, men på en auksjon nylig
ble et NK nr.1 solgt for kr. 450,-,
mens en FDC med EFTA-frimerker
stemplet 16. 01.1967 ble solgt for kr.
900,- på Gi Bud
Det er tydeligvis et engasjerende
emne. En «gjest» fra Horten hadde
med et album med 320 ulike FDC
laget for det amerikanske frimerket
med «Norsk flagg».
Resultat Quiz: To deltagere med 5
rette, Per Helmer Skaali (gjest) ble
trukket ut som vinner.
Marit Elind, referent.
Etter møtet har NFT (nr. 3/2016) bragt
en artikkel om moderne FDC- samling.
Her og på neste side viser INFO derfor
noen færre illustrasjoner enn egentlig
tenkt.
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Erik Olafsen viste et
annet eks. av dette
FDC-et. Dette er
postgått til
Danmark. Produsert
for Trondhjems
Yngre Filatelistklubb i under 30 x.
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Referat fra møte nr. 2455, 14. mars 2016.
Leder åpnet møtet på Schafteløkken kl.19.00. Quiz. Lynauksjon.
Møtet avbrutt ca. kl. 19.25 for avvikling av Generalforsamling.
****
Møtet gjenopptatt ca. kl. 21.
Eventuelt
Neste mandag er det klubbaften med montering.
Kveldens Quiz-vinner: Jan Henrik Fjære 5p. Trukket da Arne Jensen og Svein H.
Andersen også hadde 5p.
43 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent.

Protokoll fra
GENERALFORSAMLING i OSLO FILATELISTKLUBB
Mandag 14. mars 2016 på Schafteløkken
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Øistein Haugen, referent

Gunnar Melbøe, dirigent
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Kjell Åge Johansen

Einar Rolf Tamber (alle sign.)

Referat møte nr. 2456
Nestlederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 4 april kl 19.00 med 32
medlemmer og en gjest tilstede.
Informasjon fra styret;
Styret har konstituert seg med Marit Elind som nestleder.
Styret har utpekt Gunnar Melbøe som medlem i valgkomitéen. Styret foreslo i
tillegg Erik Olafsen og Øyvind Refsnes som de to siste medlemmene i valgkomitéen.
De ble valgt ved akklamasjon.
Utnevnelser;
Auksjonsutvalget består av Øistein Haugen, Jan-Erik Fjære, Thore Habberstad og
Karl Schei.
Bibliotekutvalget består av Kjell Åge Johansen, Bjørn Muggerud, Tryggve Johansen
og Carl Nyland.
Norgeskatalogkomitéen består av Bjørn Muggerud, Svein Andersen, Kjell Åge
Johansen og Erik Olafsen.
Nordia 2016 arrangeres i Jyväskylä til helgen. Frimerke- og postkortmesse
arrangeres i Råde søndag 10/4. Forbundet arrangerer Postex for samlinger som
trenger kvalifisering for deltagelse i utstillinger utenlands. Påmeldingsfrist 1. mai.
Ytterligere info på forbundets hjemmesider.
På Facebook-siden til forbundet har Arvid Løhre lagt ut litt om de nye portoetikettene som ble lansert i dag på postkontorene og i noen Post i butikk.
Klubben er 130 år i år. I den anledning planlegger klubben å arrangere Frimerkets
Dag på St. Olavs plass postkontor 1/10. Hva skjedde andre steder i frimerkeverden i
1886? Er det noen som tar utfordringen på et møte til høsten?
Quiz og miniauksjon ble gjennomført.
Kveldens hovedpost; Gunnar Melbøe fortalte om sin samling «Narvik i krig.».
Samlingen stilles ut i åpen klasse og kan derfor inneholde opp til 50% ikkefilatelistisk materiale. Gunnar tok oss gjennom en rekke eksempler fra samlingen.
Ideen er ved hjelp av filatelistiske og andre objekter vise hvilke følger det tyske
angrepet på Norge fikk for de militære og den sivile befolkning i et lite bysamfunn i
Nord-Norge
Filatelistiske objekter
Eksponatet legger spesiell vekt på krigshandlingene i perioden april - juni 1940 ved
hjelp av filatelistiske objekter, bl.a. et unikt brev fra panserskipet Norge, datert
Narvik 8.4.40, dagen før det ble senket på Narvik havn, rekbrev stemplet Narvik
9.4.40, og meget sjelden fransk, engelsk og polsk feltpost.
Under okkupasjonstiden 1940-1945 vises tysk feltpost, postkontroll og sensurbrev,
frimerker utgitt under Quisling-styret, og objekter fra Lofotraidet, som ble
tilbakeholdt i England til etter krigen.
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Eksponatet viser til slutt norsk
etterkrigssensur, prøvetrykk av det
franske Narvikfrimerket og
minnefrimerker og -brev, som ble utgitt i
Frankrike, Polen, England og Norge etter
frigjøringen.
Ikke-filatelistiske objekter
Av ikke-filatelistiske objekter som vises er
et originalt tysk militærkart, pressefotos
fra Norge, England og USA, postkort,
polsk minnemynt og originale
avisførstesider fra USA, England,
Frankrike og Tyskland.
Spesielt fremheves et luebånd fra en tysk
marinesoldat som kjempet i Narvik, avis
utgitt for de engelske styrker, oppslag om
forhold ved flyalarm, armbind fra sanitet
og hjemmefront, krigsdeltagermedalje fra
Norge og Frankrike, og det tyske
Narvikskjoldet.
Dessuten lommebok som har tilhørt tysk
soldat i Narvik, tysk kalender med
avbildning av uniformer, brosjyre om mat
i en krisetid og kaffe-erstatningspose.
Under eventuelt ble det informert om at
årets sommermøte blir holdt på Akershus
slott, og at årets reise går til
frimerkemessen i Sindelfingen 27-29/10.
Dagens vinner av quiz’en ble Bjørn Eirik
Rasmussen med 8 poeng.

Referater fra OFKs møter gir et bilde av allsidigheten i medlemmenes interesser. De er
skrevet for "annalene" men også for de for mange av oss som ikke deltar aktivt i klubbens
møter og arrangementer.
På midtsidene i dette nummer gjengis styrets foreløpige planer for høstens aktiviteter.
Noter gjerne datoene i din egen tidsplanlegger/kalender. Redaktøren har gjort det.
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Som Ørn Grahm
skriver, ga Posta en
garanti for at disse
merkene ikke var å
betrakte som deres
eiendom. Det er alle
andre eks som finnes
i handel eller på
samlerhender.
Ved utstillinger i
Europa og ved et
antall auksjoner er
merker blitt
konfiskert ─ i kraM av
rettslig bekreftelse på
åttitallet om at de
"bortblåste" merker
var postens eiendom.
Det er ikke nytt at det
blir gitt en garanti.
Selv fikk jeg på nittitallet tillatelse til å
anskaffe og utstille
merkene, men
forpliktet meg til ikke
å selge dem videre.
Når jeg ikke lenger
har bruk for dem, skal
de enten doneres til
Postmuseet i Oslo
eller sendes til Posta.
Jeg viser her noe av
det jeg har funnet /
brukt i min samling.
Nå det ikke lenger er
et postmuseum i
Oslo, vil jeg spørre
om OFKs referansesamling kan være en
mulig mottaker av
objektene.

På merkene til
venstre tydelige
spor av at de
Per Erik
har vært forsøkt
brent og stammer fra "søppelfyllingen".
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Mange medlemmer av OFK hadde dessverre ikke anledning til å komme på
årsmøtet/"generalforsamlingen" og fikk dermed ikke med seg dokumentet fra
klubbens råd.
I år gjengis hovedbrevet, etter oppfordring fra rådet, her i INFO. Som et slags PS
får styret noen tanker rådets medlemmer har gjort seg. F. eks. om kontingenter i
sammenlignbare klubber i innland og utland ─ og om evt propagandautstillinger.
Dette er imidlertid mer uformelle "råd".

RÅDETS UTTALELSE
Klubbens Råd har avholdt møte 8. mars 2016 og behandlet styrets årsberetning og
regnskap for 2015, samt styrets forslag til budsjett for året 2016.
OFK har bak seg et relativt godt år, og selv om resultatet for 2015 ble et
underskudd på 34.000 kroner, var dette hele 315.000 kroner bedre enn budsjett. På
inntektssiden skyldes forbedringen først og fremst større salg av Norgeskatalogen
enn forventet, men også et betydelig ettersalg av salgsprodukter fra Nordia 2014.
Utgiftssiden viste en gledelig reduksjon på 88.000 kroner sammenliknet med
budsjett, på tross av kostnader i forbindelse med det store salget av
Norgeskatalogen.
Etter en betydelig oppbygging av OFK’s likvide beholdning i de gode årene frem til
2008, har det i de senere år vært en gradvis reduksjon fra et nivå på 7,3 millioner
kroner i 2008 til 6,6 millioner kroner ved utgangen av 2015.
På inntektssiden skyldes dette en halvering i det gjennomsnittlige årlige salget av
Norgeskatalogen til rundt 300.000 kroner fra 5-600.000 kroner i årene frem til 2012.
Fallet i renteinntekter har også vært dramatisk: fra 360.000 kroner i 2008 til 138.000
kroner i 2015. På utgiftssiden har resultatet blitt bedret av kostnadsreduserende
tiltak, men dette er blitt motvirket av den normale kostnadsøkning, men også
ekstraordinære utgifter bl.a. til OFK’s 125 års jubileum i 2011.
Kontingenten for hovedmedlemmer på 450 kroner har vært fast i en rekke år, på
tross av øket betaling til Forbundet. Innbetalt kontingent har falt fra 196.000 kroner i
2008 til 156.000 kroner i 2015, bl.a. på grunn av lavere medlemstall, som følge av
frafall blant de eldste medlemmene. Av kontingenten blir 300 kroner betalt videre til
Forbundet, slik at OFK i 2015 fikk bare 57.000 kroner i netto kontingent fra
medlemmene. Dersom vi ser bort fra utgifter vedrørende Norgeskatalogen, utgjør
dette bare syv prosent av OFK’s utgifter.
Mens det i 2014 ikke ble gitt ut ny Norgeskatalog for første gang på 47 år, klarte
man i 2015 ved stor dugnadsinnsats og spesialartikler å få utgitt en katalog som ble
en stor suksess. Rådet slutter seg til styrets anbefaling om ikke å utgi
Norgeskatalogen hvert år, da en lavere etterspørsel gjør det ekstra viktig å
opprettholde katalogens høye nivå.
Klubbens auksjonsvirksomhet har også slitt i 2015 på grunn av mangel på
innleverere. Auksjonsutvalget har derfor besluttet å avholde færre, men større
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auksjoner, og OFK søker å få til andre aktiviteter på tidligere auksjonsdager. Rådet
anser det å være en krevende og viktig utfordring for klubben å kunne fortsette med
ukentlige aktiviteter.
Klubbens bibliotekar har gjort en stor innsats med å redusere dublettlageret ved
salg og gave til klubbens medlemmer. Denne oppgaven er ikke blitt mindre viktig
etter den omfattende tilvekst til biblioteket fra Peer-Christian Ånensen.
Klubbens webmaster har gjort en stor innsats for å gjøre hjemmesiden lett
tilgjengelig og relevant for eksisterende og nye medlemmer.
Klubbens medlemsblad OFK- Info fikk ny redaksjon ved at to medlemmer påtok
seg oppgaven å videreføre dette viktige bindeledd med OFK’s medlemmer.
Resultatet er blitt en kraftig nivåhevning fra tidligere.
Budsjettet for 2016 viser igjen et stort underskudd. Dette vil igjen føre til en
betydelig reduksjon av OFK’s likvide midler. Rådet finner det naturlig at styret på
denne bakgrunn vurderer en økning i medlemskontingenten.
En moderat økning av kontingenten vil dekke en beskjeden andel av det
budsjetterte underskudd for 2016. En økning av kontingenten vil allikevel være et
viktig signal, som ett av flere elementer i en større dugnads-innsats, hvor det også er
fokus på inntekter fra kataloger og utstillinger og ulike kostnadsreduserende tiltak.
En slik innsats vil være nødvendig for å bevare OFK’s formue for fremtidige
generasjoner av samlere.
Rådet støtter Styrets forslag til dekning av underskuddet for 2015, men mener at
budsjetter for 2016 viser nødvendigheten av tiltak som beskrevet i avsnittet ovenfor.
Rådet retter en stor takk til Styret og alle klubbens tillitsvalgte og frivillige for en
fremragende innsats for klubben. Vi ønsker alle lykke til i det videre arbeid for
klubben.
Rådet er bekymret for at det er få personer som er villig til å engasjere seg i
klubbens daglige drift, og at det av den grunn får store konsekvenser når nøkkelpersoner faller fra eller slutter. Erfaringen fra andre klubber og foreninger har vist at
det er vanskelig å rekruttere styremedlemmer uten en viss godtgjørelse. Rådet
slutter seg derfor til Valgkomiteens forslag til endring av vedtekter som åpner for at
også leder og nestleder kan motta lønn for utførelse av arbeid som det tidligere er
gitt godtgjørelse for til andre klubbmedlemmer. Dette vil bli fulgt opp av Rådet.
Rådet støtter også Styrets forslag til endrete krav om beslutningsdyktighet for
Generalforsamlingen fra 30 medlemmer til 5 % av antall medlemmer. Erfaringene de
senere år har vist at det er relativt dårlig fremmøte når det ikke er kontroversielle
saker oppe til behandling.
For Rådet i Oslo Filatelistklubb, Oslo, 10.mars 2016
Gunnar Melbøe
Leder

Georg Størmer
Nestleder
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Velkommen til våre
frimerkebutikker i Oslo
I Frimerketjenestens butikk i
Persveien 34/36 tilbyr vi det
meste av det du trenger til din
frimerkesamling:
• Nye norske frimerker og
samleprodukter
• Eldre norske frimerker
• Utenlandske frimerker
• Samlerutstyr og rekvisita
Åpningstid
Mandag - fredag: 08.00 – 15.30
Egen kundeparkering

Kontakt
E-post:
Tlf:

frimerketjenesten@posten.no
23 14 78 70

Nettbutikk: posten.no/frimerkebutikken

St. Olavs plass postkontor er vårt
utsalg i Oslo sentrum. Her finner du et
godt utvalg i nye norske frimerker og
samleprodukter, samt et begrenset
utvalg i samlerutstyr.
Besøksadresse:
Universitetsgata 2,
inngang fra Munchs gate
Åpningstid:
Mandag – fredag: 07.30 – 18.00
Lørdag:
10.00 – 15.00

