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1. Informasjons- og publikasjonsutvalget er opprettet av og underlagt styret i Norsk 

Filatelistforbund.  

2. Utvalget består av minst tre medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene skal være 

medlem av forbundsstyret. De øvrige medlemmene oppnevnes av forbundsstyret for 

landsmøteperioden (to år). Styret i Norsk Filatelistforbund utpeker leder i utvalget. 

Representant for NFT og våre digitale informasjonskanaler skal være representert i utvalget. 

Forbundspresidenten har rett til å delta på møter i utvalget. 

3. Utvalget skal arbeide for : 

- Å øke interessen for frimerkesamling som hobby blant barn, ungdom og voksne 

- Å stimulere frimerkesamlere til å bli medlem av klubber i Norsk Filatelistforbund eller 

Norges Frimerkeungdom 

- Å fremme bruk av frimerker som læremiddel i skolen ved å tilby undervisningsmateriell 

til skoleverket 

- Å fremme frimerkesamling som en rik og meningsfull fritidsyssel for alle aldersgrupper. 

- Å vurdere og eventuelt tilrettelegge for publikasjon av litteratur om frimerkesamling 

4. Oppgaven søkes løst gjennom utvikling av ulike former for informasjons – og 

utviklingstiltak rettet mot forbundsklubber, allmennheten, skoleverket mv. Utvalget er aktiv 

deltaker i forbundsstyrets arbeid med å utvikle gode hjelpemiddel som medlemsklubbene 

kan benytte i dette arbeidet. 

Utvalget kan også ta initativ til innsamling og formidling av gode ideer eller tiltak som er 

utviklet av andre. 

5. Tiltak som medfører utgifter for forbundet skal først kostnadsberegnes og godkjennes av 

forbundsstyret eller forbundspresidenten før de settes i verk. 

6. Utvalget skal vurdere innsendte manuskripter med tanke på utgivelse av Norsk 

Filatelistforbund eller støtte av Norsk Filatelistforbund. Utvalget kan etter avtale med 

forbundspresidenten trekke inn eksterne konsulenter. 

7. Utvalget leder en samlet vurdering med følgende innhold til styret i Norsk Filatelistforbund : 

- Utvalgets tilråding om manuskriptet skal utgis av eller med støtte fra Norsk 

Filatelistforbund eller ikke. 

- Utvalgets tilråding om manuskriptet bør utgis i forbundets håndbokserie eller alternative 

håndbokserie. 

- Utvalgets tilråding om manuskriptet bør utgis i digital form. 

8. Utvalget skal avgi skriftlig rapport til styret. 

 

 

 


