
NORSK POSTHISTORISK SELSKAP

Stiftende m0te ble avholdt i Oslo Handelsstands Forening lordag 19. februar
1977 etter innbydelse av den interimskomite som var nedsatt 10rdag 16.
oktober 1976.

M0tet ble ledet av interimskomiteens fonnann, Harry Snarvold, og referert av
interimskomiteens sekretaer, Paul H. Jensen.

1. Motet ble apnet av Harry Snarvold

2. Som fremmotte stiftende medlemmer ble felgende registrert:

Edw. Chr. Hannevig Borre
T. Soot-Ryen Hosle
Per Gellein Oslo
Bjorn E. Bunaes Morten
Hans Chr. Nielsen Sokna
Sig. Lokeberg T0nsberg
Paul H. Jensen Oslo
Bjarne Fjeld Oslo
Sture Larsson Kolbotn
Lars Frogner Oslo
Postmuseet v/HSkon Stensrud Oslo
Leiv A, 'Brecke Oslo
Arne Thune - Larsen Oslo
Bjorn H. Gronstad Botne i Vestfold
Harry Snarvold Partille, Sverige

Videre hadde folgende, ikke tilstedevaerende personer skriftlig gitt sin
tilslutning til stiftelsen, og ble dermed ogsS registrert som stiftende
medlemmer:

Knut J. Buskum Gjovik
Erling Dehli Oslo
Kristian Fasting Kristiansund N
Tore Gjelsvik Ranheim
Per Hansen Oslo
Wiegand Hansen Holte, Denmark
Oddvin Indreb0 Forde
R. G. Jones Wales, Storbritania
Einar Lundstr0m Stockholm* Sverige
Fridolf Lundstrom Oslo
Borge Lundh Kobenhavn, Danmark
F.'C. Moldenhauer Bergen
Reidar Norby Washington DC, USA
Johnny E. Pedersen Vagsbygd
Inge Rian Ytre Sni11 fjord
Karl U. Sanne Luxembourg
Henrik.Thrap - Meyer Oslo
Hersleb Vogt Stockholm, Sverige
Kr. Wilhelmsen Tromso
Arne Bye Borre
Efren Rebolledo Hosle
Erland Brand Goteborg
Audun Nordanger Skudesneshavn



- 2 -

3. Referat fra interimskomi teens m0te 16.10.1976 ble fremlagt. Formann og
sekretar redegjorde for det arbeid som var utfort av interimskomi teen.
Forsamlingen tiltradte referatet og rapporten.

4. Foreningens navn ble vedtatt & v$re NORSK POSTHISTORISK SELSKAP.

5. Man vedtok lover for Selskapet spni folger:

Norsk Posthistorisk Selskap har til formal S fremme interessen
for norsk posthistorie ved at dets medlemmer aktivt bidrar hertil
ved opparbeidelse av posthistoriske samlinger, fremskaffelse av
arkivmateriale eller annen dokumentasjon.

§ 2

Selskapet arbeider i naer tilknytning til Norsk Filatelistforbund
pd den mate og i de former som arsmotet til enhver tid bestemmer.
Arsm0tet kan ogs& bestemme at selskapet skal tilknyttes andre
organisasjoner i Norge eller utlandet som arbeider med formal som
har tilknytning til posthistorie.

§ 3

Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til 3 fremme formalet
slik det er beskrevet i.§ 1. Forslag til opptakelse av nye
medlemmer kan fremmes av medlemmene gjennom styret, eller av styret.
Forslag pS nye medlemmer skal sirkuleres til medlemmene med tre ukers
svarfrist. Dersom minst to medlemmer skriftlig motsetter seg opp-
takelsen av et medlem, faller forslaget. I motsatt fall blir kandi-
daten ansett for godtatt og innbys av styret til medlemsskap.

§ 4

Medlem som ansker & tre ut, m5 melde fra til styret innen utgangen
av kalenderSret og medlemsskapet opphorer da ved utgangen av samme
ar. Styret kan stryke medlemmer som skylder kontingent eller ikke
lenger oppfyller vilkarene for S bli medlem etter § 1. Styret kan
ogsl stryke medlemmer som p£ annen mite opptrer i strid med selskapets
interesser og formal. Styrets vedtak om utelukkelse av medlem, kan
av vedkommende innankes for arsm0tet.

§ 5

Medlemmene betaler en arskontingent som fastsettes av arsm0tet for
kommende ar, Kontingenten skal betales i 10pet av januar mined.

§ 6

Selskapet ledes av et sty re bestSende av en formann, som velges for
ett ar ad gangen og 4 styremedlemmer som velges for 2 Sr. Etter f0rste
&r skal dog to styremedlemmer gS ut ved loddtrekning, slik at det hvert
Sr er to styremedlemmer som er pa valg. Formannen representerer
selskapet utad. Styret er beslutningsdyktig nSr 3 medlemmer er tilstede,
Styret velger innen sin midte viseformann, sekretaer og andre verv
innen styret.
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§ 7

Selskapets Irsmote holdes fortrinnsvis i annen halvdel av kalender-
Iret. Tid og sted for Irsm0tet bestemmes av styret, som sorger for
at innkallelse blir sendt skriftlig til medlemmene med minst 1 mlneds
varsel. PI Irsm0tet behandles kun de saker som er f0rt opp pi saks-
listen. F01gende saker skal alltid oppfcres pi sakslisten for ordinsert
Irsm0te:

Arsberetning
Regnskap med revisjonsberetning
Ansvarsfrihet for styret
Valg av styremedlemmer og revisor
Fastsettelse av kontingent for kommende Ir

Arsm0tet ledes av formannen eller av en av forsamlingen valgt dirigent.
Dirigenten s0rger for at det blir f0rt protokoll over forhandlingene,
Denne undertegnes av dirigenten og to medlemmer som velges av forsam-
lingen. Pl*lrsm0tet har alle medlemmer en stemme. Ingen kan m0te med
fullmakt fra andre. Ved stemmelikhet har dirigentens stemme utslaget.

§ 8

Endringer av disse lover kan kun besluttes med 2/3 flertall pi et ars-
m0te hvor endringsforslaget er gjengitt i sakslisten eller i bilag til
denne. Forslag om endringer pS vaere styret ihende innen 30. juni hvis
det skal bli medtatt pS sakslisten samme Sr.

§ 9

Forslag om selskapets opp!0sning er ikke gyldig for det er vedtatt p£
to arsmoter med 4/5 flertall pi begge meter.

§ 10

Ved selskapets opplosning skal selskapets midler forvaltes av Norsk
Filatelistforbund. Forbundsstyret avgj0r om midlene skal benyttes til
formal som har tilknytning til posthistorie eller andre filatelistiske
formal.

Det utspant seg endel diskusjon om den sprSklige utforming av § 1, for-
mSlsparagrafen. Den stiftende forsamling vedtok enstemmig S gi fullmakt
til det styret som skulle velges S gi paragrafen den endelige utforming
pi grunnlag av de forskjellige oppfatninger som var fremkommet.

6. De tilstedevaerende vedtok si enstemmig stiftelse av selskapet, og gikk
til valg pi styre. Valget ble ledet av Leiv A. Brecke.

Til formann forell forslag fra forsamlingeji pi Arne Thune - Larsen,
Paul H. Jensen og Harry Snarvold. Begge de forstnevnte nektet I stille
til valg og Harry Snarvold ble enstemmig valgt til formann for 1977.

Til styremedlemmer for 1977/78 ble enstemmig valgt:

Efren Rebolledo
E. Chr. Hannevig
Arne Thune - Larsen
Paul H, Jensen
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To av disse ska! etter loddtrekning bare sitte ett a>, kfr. lovens § 6.
Uttrekningen blir foretatt innen styret ferr neste valg.
Til reviser ble deretter enstemmig valgt Leiv E. Brecke.

7. Etter en kort pause meddelte formannen at styrets verv ville bli fordelt
som f01ger:

Viseformann: Efren Rebolledo
Kasserer: E. Chr. Hannevig
Sekretaer: Paul H. Jensen
Styremedl.: Arne Thune-Larsen

8. Som moteleder etter stiftelsen ble enstemmig valgt Harry Snarvold og som
referent Paul H. Jensen.

9. Arskontingenten for 1977 ble fastsatt til kr. 100,-.

10. Handlingsprogram for selskapet ble diskutert. Det var enighet om at mSl-
setningen s.ku11e stS i et rimelig forhold til de resurser man disponerte, og
at aktiviteter ble begrenset til praktisk gjennomforbare saker.

11. Som arbeidsoppgaver ble f01gende lagt frem av medlemmene:

a) Bibliografi over norsk posthistorie.
b) Kartlegging av interesseomrlder og spesialiteter hos de forskjellige

medlemmer.

c) Portosatser til utlandet fram til 1888.
d) Utgivelse av en publikasjon/Srbok.
e) Publisering av kildemateriale.
f) Postruter.

12. Til behandling av de forskjellige arbeidsomrSder ble vedtatt opprettet
arbeidsgrupper, dels permanente, dels ad fioc. Det ble presisert at ar-
beidsgruppene selv mS definere omfanget av sitt arbeidsomrSde. Styret skal
koordinere arbeidet, mens medlemmene skal utf0re det.

13. Forsamlingen godkjente opprettelsen av f01gende arbeidsgrupper:
"Portotakster til utlandet inntil 1888", med medlemmer E. Chr. Hannevig,
A. Nordanger, Sig. L0keberg, R.G. Jones og B.H. Gr0nstad.

"Utdrag ay postsirkulaere og departementsforskrifter": Leiv A. Brecke,
Per Gellein.

"Postruter" - S,ture Larsson, B.H. Gr0nstad.

"Registrering av gamle brev": E. Chr. Hannevig, Sig. L0keberg» Post-
museet.

Det ble presisert at alle medlemmer fritt kunne bidra til alle arbeidsgruppers
arbeid.

Postmuseet kan s0rge for kopiering av gamle brev i forbindelse med registrer-
ing.
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14. Det var enighet om S etablere samarbeid med de posthistoriske foreninger
i Danmark (ved Leiv A. Brecke) og Sverige (ved Harry Snarvold).

15. Styret ble bemyndiget til A avgj0re en tilknytningsform til Norsk Filate-
listforbund og til internasjonale organisasjoner.

16. Arsm0tet ble vedtatt lagt til desember 1977, fortrinnsvis i forbindelse
med OFK's Srsfest. Styret ble bedt om a" fa" avholdt et medlemsmote i 10pet
av h0sten.

17. Matet hevet.

Referert av Godkjent av

Paul H. Jensen Hafry Snarvold
Sekretaer Formann


