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1. RICHTER-FONDET er et fond til fremme av norsk filateli, stiftet av norskamerikaneren
Jared H. Richter i juni 1987.

2. Fondets grunnstamme er på NOK 100.000,-. Beløpet skal plasseres på betryggende måte som
bankinnskudd eller i bankgaranterte papirer til best mulig avkastning. Realverdien av fondets
grunnstamme søkes opprettholdt ved at deler av avkastningen tillegges grunnstammen.

3. Fra avkastningen av fondet skal det årlig deles ut en pris til den person/de personer (evt.
studiegruppe) som hver for seg eller i fellesskap gjennom artikler i den filatelistiske presse,
monografier, håndbøker eller andre former for publikasjoner har bidratt til studiet av Norges
frimerkeutgaver, norsk posthistorie og norske poststempler med et originalt og selvstendig arbeide.

4. Med fondsstifterens tillatelse bærer prisen navnet J.H. RICHTER-PRISEN (“The J.H. Richter
Award”). Med prisen følger et diplom.

5. Dersom det et år ikke skulle være mulig å finne frem til en verdig kandidat til prisen, blir årets
beløp å legge til neste års avkastning, eller til fondets grunnstamme.

6. Fondet og den årlige utdelingen av J.H. RICHTER-PRISEN skal administreres av et fondsstyre
bestående av tre personer. Etter fondsstifterens ønske skal disse være den til enhver tid sittende
forbundspresident, forbundssekretær (etter vedtak i forbundsstyrets sak 67/96, erstattet av
formannen i publikasjonsutvalget) og redaktøren av Norsk Filatelistisk Tidsskrift. Førstnevnte skal
være fondsstyrets formann.

7. Fondsstyret skal treffe avgjørelsen om den årlige tildeling. Avgjørelsen skal skje med enkelt
flertall. Dets avgjørelser treffes etter egen vurdering og er endelige. Det er ikke anledning til å sende
inn søknader om tildeling fra fondet.

8. Dersom fondsstyret skulle vise seg ikke å fungere etter hensikten, eller dets medlemmer skulle
nedlegge sine verv på grunn av indre motsetninger eller andre forhold, vil styret i Norsk
Filatelistforbund oppnevne et nytt fondsstyre på tre medlemmer til å forestå utdelingen. Under
oppnevnelsen av nytt styre skal fondsstifterens ønske søkes imøtekommet så langt det er mulig.
 


