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§1 
 

NAVN OG FORMÅL 
 

Drammens Filatelist-Klub, stiftet 8. november 1926, har til formål å spre kjennskap til, og øke 
interessen for frimerkesamling, samt ivareta samlerens interesse. 
 
Formålet søkes oppnådd ved møter, foredrag, utstillinger, auksjoner, utlån av filatelistisk litteratur 
og byttevirksomhet, samt ved samarbeid med andre filatelistklubber. 
 
Klubbens junioravdeling er opprettet som et ledd i arbeidet for å fremme klubbens formål også for 
unge samlere. 

 

§2 
 

MEDLEMSKAP 
 

a) Enhver person som har fylt 18 år kan bli medlem. Skriftlig søknad sendes styret. Styret avgjør 
søknaden. En innvilget søknad refereres på første hovedmøte, og skriftlig beskjed sendes søker. 

 
b) Som æresmedlem kan utnevnes personer som i særlig stor grad har gagnet klubbens virksomhet. 

Generalforsamlingen avgjør utnevnelsen uten debatt. Det kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer 
for å bli æresmedlem. 

 
c) Utmeldelse må skje skriftlig til styret. Kontingent må betales utmeldelsesåret. Ved utmelding 

mister vedkommende ethvert krav på klubbens midler og eiendeler. 
 
d) Hvis et medlem ved sin adferd, i eller utenfor klubben, skader klubbens eller filateliens anseelse 

eller interesser, kan styret beslutte å ekskludere vedkommende som medlem. 
 

Avgjørelsen kan appeleres skriftlig til ordinær generalforsamling, innen den fastsatte frist. 
Spørsmålet avgjøres med 2/3 flertall. 
 
 

§3 
 

KONTINGENT 
 

Kontingenten fastsettes hvert år på medlemsmøtet i november, året før. I kontingenten for 
hovedmedlemmer inngår abonnement på Norsk Filatelistisk Tidskrift. 
 
Betales ikke kontingenten innen 1 måned etter skriftlig varsel, kan styret stryke vedkommende 
som medlem, uten at kravet om kontingent bortfaller. Vedkommende kan ikke bli medlem på ny 
uten at uoppfylte forpliktelser er ordnet. 
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§4 
 

LEDELSE 
 

Klubbens ledes av et styre bestående av: 
 

1 Formann 
2 Viseformann 
3 Kasserer 
4 Sekretær 
5 Styremedlem 
6 Leder av salgsutvalget 

 
Dessuten 2 varamenn. 

 
Styret er beslutningsdyktig når hele styret er innkalt og minst 3 medlemmer er tilstede. Av disse 
skal enten formann eller viseformann være den ene. 
 
Et styremedlem må ikke delta i behandling av en sak som han har personlig interesse i. 
 
Det føres egen styreprotokoll. 
 
Formannen leder klubbens møter og representerer klubben utad. Har formannen forfall, fungerer 
viseformannen og i dennes sted kasserer. 
 
Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 
 
Klubbens midler forvaltes på forsvarlig måte. 

 
 
 

§5 
 

MØTER 
 

a) Hovedmøter holdes en gang pr. måned, unntatt i juli og august. Saker og forslag som ikke trenger 
generalforsamlingens avgjørelse, avgjøres ved simpelt flertall. Det skrives referat fra 
hovedmøtene som publiseres i klubbens tidskrift Budstikka. Referatet skal leses opp og 
godkjennes på neste hovedmøte. – Byttemøter avholdes etter behov. 

 
Med formannens samtykke kan gjester gis adgang til klubbens møter og ved festlige anledninger. 
 

b) En generalforsamling er klubbens høyeste myndighet og innkalles med minst 14 dagers skriftlig 
varsel, samtidig som dagsorden gjøres kjent og eventuelle saksdokumenter gjøres tilgjengelig. 

 
En generalforsamling ledes av en dirigent og er beslutningsdyktig når 20 stemmeberettigde 
medlemmer er tilstede, deriblant 3 styremedlemmer. 
 
Et medlem kan ikke stemme ved fullmakt, verken på generalforsamling eller møte. 
 

c) Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig, innen utgangen av mars. Den skal behandle 
styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag, foreta valg og avgjøre andre saker som 
ifølge loven skal forelegges generalforsamlingen. 
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Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen, må være styret i hende 
senest 31. desember. Unntatt herfra er forslag om oppløsning av klubben, hvor § 10 gjelder. 
 
Bare medlemmer som har betalt kontingent for inneværende  år, har stemmerett. 
 

d) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Dersom minst 15 
medlemmer ønsker det, kan disse i skriftlig brev til styret kreve ekstraordinær generalforsamling. I 
brevet skal begrunnelse, samt spørsmål og saker oppgis. 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes innen 4 uker etter at styret har mottatt  

 et slikt krav, dog tidligst 1 uke etter at innkallelse er sendt medlemmene. 
 
Bare medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett. 
 
 

 

§6 
 

VALG 
 

a) Den ordinære generalforsamlingen foretar valg etter følgende regler: Formann og kasserer velges 
for 1 år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. 

 
Varamenn, revisorer og tillitsmenn velges for 1 år, unntatt valgkomiteen. For dem gjelder egen 
instruks. 
 
Ved valg på formann kreves over halvparten av de avgitte stemmer. I motsatt fall foretas omvalg 
mellom de to som har flest stemmer. Alle valg for øvrig avgjøres ved simpelt flertall.  
 
Alle valg skal være skriftlige såfremt det foreligger mer enn ett forslag. Intet medlem kan unnslå 
seg å motta valg, med mindre det angis grunner som klubbens møtende medlemmer finner 
frigjørende. 
 
Styremedlemmer og tillitsmenn kan unnslå seg fra gjenvalg så lenge som de har fungert. 
 

b) Klubbens tillitsmenn: 
  
 Klubben skal til enhver tid ha nødvendige tillitsmenn. Disse skal velges på den ordinære 

generalforsamling. Dersom det er nødvendig å besette nye stillinger i løpet av sesongen, kan 
styret oppnevne disse midlertidig med gyldighet frem til neste ordinære generalforsamling. 
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Oversikt over tillitsmenn: 

STYRET: 
 

Formann     (1 år) 
Viseformann     (2 år) 
Kasserer     (1 år) 
Sekretær     (2 år) 
Styremedlem     (2 år) 
2 varamedlemmer     (1 år) 
Leder for salgsutvalget   (2 år) 
 
 
 

SALGSUTVALGET: 
 

Leder av salgsutvalget      (2 år) 
Auksjonarius   (2 år) 
Bytteleder  (2 år) 
Medlem  (2 år) 
 
 

STYRET FOR STIGENDE FOND: 
 
DFK’s formann (Viseformann) 
DFK’s kasserer 
3 medlemmer   (2 år) 
2 varamedlemmer   (2 år) 
 
 

FORBUNDSREPRESENTANTER: 
 
DFK’s formann 
2 medlemmer   (2 år) 
1 varamann  (1 år) 
 
 

ØVRIGE TILLITSMENN: 
 

 Revisorer: 2 medlemmer  (2 år) 
 Valgkomiteen: 3 medlemmer (3 år) 
 Festkomiteen: 3 medlemmer (3 år) 
 Protokollfører   (2 år) 
 Oppsynsmann for juniorer  (1 år) 
 Bibliotekar    (1 år) 
 Bestyrer av falsifikatsamlingen (1 år) 
 Bestyrer av klubbsamlingen (1 år) 
 Redaktør av Budstikka  (1 år) 
 
 

 § 7 
 

ORGANER 
 

For klubbens fond, salgsvirksomhet, bibliotek, ordenen ”sølvposten”, junioravdeling og eventuelle 
andre organer gjelder egne regler, statutter eller forskrifter. Disse skal godkjennes av 
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generalforsamlingen med minst 2/3 flertall. 
 
 

§ 8 
 

Klubben er tilsluttet Norsk Filatelistforbund. Representanter til forbundets representantsmøter 
velges på den ordinære generalforsamlingen. 

 
 
 
§ 9 
 

Forslag til lovendringer sendes til styret innen 31 desember. Forslag kan først behandles på en 
generalforsamling 2 måneder senere. Lovendringer kan bare foretas på en generalforsamling 
med 2/3 flertall. 
 
 

§ 10 
 

Forslag om klubbens oppløsning må være sendt til styret innen 1. november. Oppløsning av 
klubben kan bare skje når 2/3 av de stemmeberettigede møtende medlemmer i to påfølgende 
ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. 
 
Dersom oppløsning besluttes, skal  klubbens midler og eiendeler overføres til Norsk 
Filatelistforbund, for senere å kunne stilles til rådighet for en eventuell ny filatelistklubb i 
Drammen. 
 
Ved eventuell oppløsning av DFK, oversendes falsifikatsamlingen til Oslo Filatelistklubb og 
samlingen med stempler fra poststeder innen Drammen kommune til Drammen Museum. 
 
 
 

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN 
 

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, med 3 års funksjonstid. Hvert år velges ett nytt medlem til 
valgkomitéen på generalforsamlingen. Valgkomitéen velger selv sin formann. 
 
Valgkomitéen skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamlingen komme med skriftlig 
forslag til nytt styre og tillitsmenn, og på forhånd ha konferert med de foreslåtte. 
 
Generalforsamlingen kan komme med andre forslag til sammensetning av styre og valg av andre 
tillitsmenn. 

 
 

 

REGLER FOR DFKs SALGSUTVALG 
 

DFK’s salgsutvalg er opprettet for å ivareta medlemmenes interesser. 
 
DFK’s salgsutvalg skal administreres av et utvalg bestående av: 



 Leder av salgsutvalget 

 Auksjonarius 
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 Bytteleder 

 Medlem 
 

Salgsutvalget velges av den ordinære generalforsamlingen for 2 år av gangen. Leder av 
salgsutvalget sitter i DFK’s styre. 
 
DFK’s salgsutvalg skal administrere og avholde auksjoner, byttehefte-virksomhet, samt salg av 
klubbens lager av salgsartikler. 

 
Det skal føres eget regnskap for salgsutvalget. DFK’s kasserer fører dette. 

 
 
 
 

REGLER FOR AUKSJONSVIRKSOMHETEN 
 

1. DFK skal ved auksjonen omsette filatelistiske samleobjekter. 
 

2. Objekter som ønskes omsatt, må være salgsutvalget ihende til fastsatt tid. 
 
3. Objektene må leveres i egnet emballasje og være merket med katalognummer og minstepris. 

Eventuelle feil må påpekes. 
 
4. Sammen med objektene må det legges ved en fortegnelse over alle innleverte objekter. 
 
5. For medlemmer trekkes 10% provisjon av solgte objekter. Av usolgte objekter trekkes ikke 

provisjon. Ved gjenkjøp trekkes 5% provisjon. Av ikke-medlemmer trekkes 15% provisjon for 
solgte objekter og ved gjenkjøp. Dersom objektene ikke er satt opp i samsvar med pkt. 3 og 4, 
kan det beregnes en høyere provisjon. 

 
6. Kjøper betaler 10% provisjon. All omsetning skjer kun mot kontant betaling, hvis ikke annet er 

avtalt med leder av salgsutvalget. 
 
7. Oppgjør for salg skal skje snarest mulig, og senest innen 6 uker etter auksjonen. 

 
 
 
 

REGLER FOR UTLÅN FRA KLUBBENS BIBLIOTEK 
 

1. Utlån skjer på møter eller ved henvendelse til bibliotekaren. 
 
2. Utlånstiden er inntil 14 dager. Forlengelse kan gis dersom dersom boken ikke er tinget bort i 

mellomtiden. Alt utlån er gratis. 
 
3. Dersom boken ikke blir levert i rett tid, må det betales et gebyr på kr. 25- pr. måned utover 

lånetiden. 
 
4. Medlemmene er personlig ansvarlig for bøkene i lånetiden. Dersom en bok blir skadet/borte 

under utlån, er lånetaker bli økonomisk ansvarlig. 
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STATUTTER FOR STIGENDE FOND 
 

1. FORMÅL. 
 

Fondets formål er å fremme det filatelistiske arbeidet og den filatelistiske utviklingen blant DFK’s 
medlemmer. Dette søkes oppnådd ved å anvende fondets disponible midler til: 

 
I. Dekning av utgifter forbundet med å skaffe foredragsholdere til klubben. 
 

II. Å yte bidrag til vitenskapelige filatelistiske avhandlinger eller undersøkelser. 
 

III. Å yte bidrag til medlemmenes deltagelser ved frimerkeutstillinger, ved representasjoner 
etc. 

 
IV. Å ivareta DFK’s og medlemmenes interesse. 

 
 

2. FONDETS MIDLER 
 

I. Fondet ble opprettet på klubbens generalforsamling i 1930. Fondets kapital går fram av 
siste års regnskap. 

 
II. Fondet kan tilføres ytterligere kapital gjennom gaver og ved avsetning vedtatt av 

generalforsamlingen. 
 

III. Fondets kapital må ikke angripes. Den skal forvaltes slik som generalforsamlingen med 
2/3 flertall bestemmer. 

 
 

3. FONDETS FORVALTNING 
 
I. Fondet forvaltes av et fondsstyre bestående  av  5 av DFK’s medlemmer. 
 

II. DFK’s formann og kasserer er faste medlemmer av fondsstyret. 
 

III. De 3 øvrige, samt 2 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen. 
 

IV. Fondsstyret disponerer hvert år rentene av fondets kapital fra foregående regnskapsår. 
Udisponerte renteinntekter tilfaller klubbens driftsregnskap. 
 

 
4. STATUTTENDRINGER 

 
Forandringer i fondets statutter kan kun foretas av DFK’s ordinære generalforsamling med minst 
2/3 flertall. 
 
I tilfelle oppløsning av DFK oversendes fondets midler til Norsk Filatelistforbund med anmodning 
om å forvalte fondets kapital inntil det blir opprettet en ny filatelistklubb i Drammen, som kan 
anses å være en fortsettelse av DFK. Fondet skal da overføres til den nye klubben, som overtar 
fondets eiendomsrett. Det stilles dog som betingelse at fondets statutter blir fulgt av den nye 
klubben. 
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STATUTTER FOR AUKSJONSFONDET 
 
 

1. FORMÅL. 
 

Fondets formål er å finansiere kjøp av objekter til DFK’s auksjoner. 
 

2. FONDETS MIDLER. 
 

I. Fondet kan tilføres midler ved avsetninger fra generalforsamlingen og gjennom 
eventuell fortjeneste på de objektene som selges. 

 
II. Fondets midler skal ikke overstige kr. 50.000 ved regnskapsavslutning. Overskytende 

midler tilføres klubbens driftsregnskap. Ved regnskapsavslutning skal en antatt verdi av 
beholdningen av innkjøpte objekter oppgis som en note til DFK’s regnskap (inngår ikke i 
fondets midler) 

 
III. Renter av fondets midler tilfaller klubbens driftsregnskap. 

 
3. FONDETS FORVALTNING. 

 
Fondet forvaltes av salgsutvalget. 

 
4. STATUTTENDRINGER.  

     
Forandringer i fondets statutter kan kun foretas på DFK’s ordinære generalforsamling med minst 
2/3 flertall 

 
 

STATUTTER FOR FILATELIFONDET 
 

1. FORMÅL 
 

Fondets formål er å bidra med midler til: 
 

I. Utgivelse av fremtidig filatelistisk litteratur eller lignende 
 

II. Finansiering av fremtidige utstillinger 
 

III. Igangsetting og opprettholdelse av junioravdeling. 
 

2. FONDETS MIDLER 
 

I. Fondet kan tilføres midler ved avsetning fra generalforsamlingen. 
 

II. Renter av fondets midler tilfaller klubbens driftsregnskap. 
 

3. FONDETS FORVALTNING 
 

I. Fondet forvaltes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. 
 

II. Søknader om bidrag fra fondet må være styret i hende senest 31. desember. Søknader 
med styrets innstilling skal gjøres kjent i innkallingen til generalforsamlingen. 

 
III. Styret har selvstendig forslagsrett til anvendelse av fondsmidler. 
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4. STATUTTENDRINGER 
 

Forandringer i fondets statutter kan kun foretas på DFK’s ordinære generalforsamling med 2/3 
flertall 

 
 

 
STATUTTER FOR RESERVEFONDET 

 
1. FORMÅL 

 
Fondets formål er å ivareta behovet for reservekapital i tilfelle av underskudd i DFK’s 
driftsregnskap. 

 
2. FONDETS MIDLER 

 
I. Fondet kan tilføres midler ved avsetninger fra generalforsamlingen. 
 

II. Renter av fondets midler tilfaller klubbens driftsregnskap. 
 

3. FONDETS FORVALTNING 
 

Fondet forvaltes av generalforsamlingen.  
 

 
4. STATUTTENDRINGER. 

 
Forandringer i fondets statutter kan kun foretas på DFK’s ordinære generalforsamling med minst 
2/3 flertall. 

 
 

 
STATUTTER FOR KLUBBENS SAMLINGER OG ANDRE MIDLER 

 
1. FORMÅL 

 
Formålet er: 

 
I. Å bygge opp en falsifikatsamling. 
 

II. Å bygge opp en samling med frimerker med stempler fra poststeder innen Drammen 
kommune. 

 
2. MIDLER TIL OPPBYGGING/EVT. UTVIDE KLUBBENS SAMLING 

 
I. Midler til oppbygging av klubbens samlinger tilføres ved avsetninger fra 

generalforsamlingen. 
 

II. Renter av disse midlene tilfaller klubbens driftsregnskap. 
 



Drammens Flatelist-Klub 

 

3. FORVALTNING AV KLUBBENS SAMLINGER OG ANDRE MIDLER 
 

I. Klubbens samlinger og andre midler forvaltes av de tillitsmenn som 
generalforsamlingen utpeker. 

 
II. Anskaffelse av enkeltobjekter med høyere pris enn kr. 5000.- skal godkjennes av DFK’s 

styre. 
 

III. Avhendelse av enkeltobjekter med en pris mindre enn kr. 5000.- skal godkjennes av 
DFK’s styre. 

 
IV. Avhendelse av enkeltobjekter med en pris lik eller større enn kr. 5000.- eller hele 

samlinger skal godkjennes av generalforsamlingen. 
 

4. STATUTTENDRINGER 
 

Forandringer i statuttene kan kun foretas på DFK’s ordinære generalforsamling med minst 2/3 
flertall. 

 
 


