
            Helsingfors 1.3.2019 

 

 

 

Kallelse till Finlands Filatelistförbund rf:s årsmöte 

Representanter för Finlands Filatelistförbund rf:s medlemsföreningar kallas härmed till 

förbundets årsmöte: 

 

Tid: lördagen 13.4.2019 kl. 13.00 

Före årsmötet kl. 12.00 ordnas ett möteskaffe och diskussion 

 

Plats: Mäss- och Idrottscentrum Pirkkahalli, seminarrummet Mars, Seminaarikeskus 2. 

vån. 

 

 

Vid årsmötet behandlas följande ärenden enligt 9 § i stadgarna: 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötets ordförande 

3. Val av mötets sekreterare 

4. Val av två protokolljusterare 

5. Val av två fullmaktsgranskare 

6. Val av två rösträknare 

7. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet 

8. Godkännande av arbetsordningen 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 

10. Revisionsberättelsen 

 - föredras revisonernas utlåtande 
11. Godkännande av bokslutet  

- styrelsen föreslår att överskottet överförs till vinst- och förlustkontot 

12. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga 

13. Verksamhetsplan för år 2019-2020 

14. Anslutnings- och medlemsavgifterna samt förbundsavgifterna för år 2020  

- styrelsen föreslår att förbundsmedlemsavgiften ska vara 60 euro (år 2019 60 

euro) för personer som bor i Finland, andra nordiska länder och Estland, och 69 

euro för personer som bor i Europa, samt 80 euro för dem som bor utom Europa. 

- styrelsen föreslår att föreningarnas medlemsavgift ska vara 3 euro (år 2019 3 

euro) per föreningsmedlem, dock minst 30 euro  

15. Fastslås budgeten för 2019 

16.  Val av nya medlemmar för nästa period i stället för dem som är i tur att avgå 

- i tur att avgå är styrelsens medlemmar Petteri Hannula, Kai Varsio och Jukka 

Mäkipää, valutskottets brev sändes med årsmötets material 

17.  Val av en revisor och en revisorssuppleant 

18. Val av valutskottet 

19. Behandlas de ärendena, som medlemmar minst två månader före mötet har 

tillställt styrelsen för att behandlas på detta möte 

- Vasa Filatelisters motion om åtgärder gällande postens åtgärder att minska, 

eventuellt helt avstå från användningen av frimärken i postgången 

20. Mötet avslutas 

 

 

  

Välkommen! 

Styrelsen 
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VALTAKIRJA  / FULLMAKT 
 
 

 

Valtuuttava yhdistys 

Förening 
 

 

 

Valtuutettu / valtuutetut 

Befullmäktigade 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Päiväys 

Datum 
 

 

 

Allekirjoitus 

Underskrift 
 

 

 

 
 
Suomen Filatelistiliitto ry:n säännöt: 

 

”Liittokokous  

 

6. Liiton ylin päättävä elin on liittokokous. Äänivalta liittokokouksessa on liiton kullakin 

jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella varsinaisella jäsenyhdistyksellä. Kullakin yhdistyksellä 

on 

yksi ääni jokaista yhdistyksen alkavaa sataa liittojäsenmaksunsa kuluvan vuoden tammikuun 

loppuun mennessä maksanutta henkilöjäsentä kohti. 

 

Sama edustaja voi liittokokouksessa edustaa enintään kolmea jäsenyhdistystä.” 

 

Liiton hallitus muistuttaa, että säännöissä mainittu jäsenmaksuvelvoite koskee 

kerhojäsenmaksuja, joista päätettiin vuoden 2018 liittokokouksessa.  

 

Valtakirja tulee olla allekirjoitettu valtuuttavan yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.  
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Stadgar för Finlands Filatelistförbund rf.   27.5. 2017 

 
Förbundets namn och hemort 

1.Förbundets namn är Suomen Filatelistiliitto ry, på svenska Finlands 
Filatelistförbund rf, och dess hemort är Helsingfors. I dessa stadgar används 

beteckningen förbundet. Förbundets språk är finska och svenska. 
Protokollspråket är finska. 

Förbundets ändamål och verksamhet 
2.Förbundets mål är att som filatelistföreningarnas centralorganisation i 

Finland främja filateli och postkortssamlande i vårt land 
För att förverkliga målet bör förbundet 

a) främja organiseringen bland filatelisterna, stödja grundandet av nya 
filatelistföreningar och sprida kännedom om frimärkssamlandet som hobby. 

b) utveckla och främja tjänster som svarar mot medlemsföreningarnas och 
enskilda samlares behov såväl inom filatelin som organisationsverksamheten. 

c) verka för att sprida filateli-intresset bland ungdomen, och att bland 
ungdomen främja  

filateliutövandet, antingen självständigt eller tillsammans med en motsvarande 
ungdoms- 

organisation. 
d) hålla kontakt med myndigheterna och verka som filatelisternas 

intresseorganisation i samhället 
samt verka som en förenande länk mellan de filatelistiska föreningarna. 

e)sköta och främja det internationella filatelistiska samarbetet 
f) sköta äkthetsförfarandet och verka mot förfalskande och annan ohederlighet 

i verksamhet som  gäller filatelin. 
g) anordna internationella frimärksutställningar, bevilja sina 

medlemsföreningar  rätt att  anordna inhemska frimärksutställningar inom 
ramen för ikraftvarande specialregler, samt också annars främja 

utställningsverksamhet. 
h) ta hand  om skolningen av domare för frimärksutställningar, godkänna 

domarkårens medlemmar för inhemska utställningar, och utse 
domarkandidater från Finland till internationella utställningar, samt 

i) utöva skolnings-, forsknings- , och publiceringsverksamhet inom branschen. 
Vad som i föregående (a – i) sagts om filateli gäller också till tillämpliga delar 

för postkortssamlande. 
Förbundets avsikt är inte att genom sin verksamhet inbringa vinst eller annan 

ekonomisk nytta för de medverkande. Verksamheten får inte heller annars 
huvudsakligen bli av ekonomisk natur. 

Förbundets medlemmar 
3. Till ordinarie medlem i förbundet kan höra i Finland registrerad 

filateliförening eller filateli- 
främjande registrerad förening som verkar i samstämmighet med förbundets 

mål. Om godkännande av medlem besluter förbundets styrelse. 
Medlemsförmåner som erhållits före dessa stadgar vunnit laga kraft bibehålles 

oförändrade. 
Medlem kan avgå från förbundet genom att skriftligt meddela om detta till 
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förbundets styrelse eller dess ordförande, eller i samband med förbundsmötet 
till mötets protokoll. Avgången träder i kraft från början av följande kalenderår  

Om storleken på den av medlemsföreningarna uppburna anslutningsavgiften, 
och den årliga medlemsavgiften, samt den av medlemmarna uppburna 

förbundsmedlemsavgiften besluter förbundsstyrelsen. Medlems- och 
förbundsmedlemsavgifterna betalas årligen inom januari månad. 

4. Som understödjande medlem kan förbundsstyrelsen godkänna såväl en 
fysisk person som ett rättsligt samfund som önskar stödja förbundets 

verksamhet. Understödjande medlemmar betalar av förbundsstyrelsen 
fastställd årlig el. för viss tid gällande avgift. 

Verkställande organ 
5.Förbundets verkställande organ är förbundsmötet och förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen tillsätter behövliga utskott och arbetsgrupper. 
Förbundsmötet 

6.Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Rösträtt vid 
förbundsmötet har varje ordinarie medlemsförening som fullgjort sina 

betalningsförpliktelser. Varje förening har en röst för varje 100:de medlem 
som inom januari samma år erlagt förbundsmedlemsavgift. Samma 

representant kan vid förbundsmötet representera  högst tre 
medlemsföreningar. 

Medlemmar av förbundsstyrelsen har liksom understödjande medlemmar rätt 
att uttala sig vid förbundsmötet. 

Ärenden avgörs vid förbundsmötet med enkel röstmajoritet, om ej i dessa 
stadgar annat bestäms. 

Omröstningen är öppen ifall ej minst två representanter fordrar sluten 
omröstning. 

Ifall rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst ,utom vid val då lotten 
avgör. 

7. Kallelse jämte handlingar till förbundsmötet skickas per post eller e-post till 
medlemmarna senast fyra veckor före mötet. 

8. Till extra förbundsmöte kallar vid behov förbundsstyrelsen enligt eget 
beslut, eller på förbunds- 

mötets begäran, eller då minst tre av förbundets medlemsföreningar skriftligt 
hos förbunds- 

styrelsen anhåller om behandling av ett visst ärende. 
9. Förbundsmöte hålles årligen före utgången av maj månad. 

På förbundsmötet behandlas följande ärenden : 
a)mötets öppnande 

b)för mötet väljes 
  - ordförande 

  -sekreterare 
  -två protokolljusterare 

  -två fullmaktsgranskare 
  -två rösträknare 

c)mötets laglighet och beslutsförhet konstateras 
d)fastställes mötets arbetsordning 

e)presenteras 
  -verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år 
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  -revisorernas utlåtande 
 f)beslutes om 

  -fastställande av bokslutet 
  -beviljande av ansvarsfrihet för medlemmar av styrelsen och funktionärer 

g)fastslås verksamhetsplan och budget för följande kalenderår. 
h)beslutes om följande kalenderårs anslutnings- och medlemsavgifters , samt 

förbunds- 
avgiftens storlek. 

i)val  -istället för dem som är i tur att avgå – av 
  -förbundsstyrelsens ordförande 

  -andra medlemmar i styrelsen 
j)val av revisor och revisorssuppleant för att granska följande kalenderårs 

räkenskaper och administration. Ytterligare kan väljas verksamhetsgranskare 
och en suppleant för denne. Revisors 

och möjlig verksamhetsgranskares verksamhetsperiod slutar först då nästa 
ordinarie förbunds- 

möte avslutas. 
k) behandlas ärenden som minst två månader före mötet, av förbundsmedlem 

tillställts förbundsstyrelsen. 
l)behandlas andra i möteskallelsen nämnda ärenden. 

Förbundsstyrelsen  
10. Till förbundsstyrelsen hör en vid det ordinarie förbundsmötet vald 

ordförande, som benämnes 
förbundsordförande, och sex andra ordinarie medlemmar. 

Verksamhetsperioden för förbundsstyrelsens medlemmar börjar då de valts vid 
förbundsmötet, och slutar då följande ordinarie förbundsmöte avslutas. Av de 

ordinarie medlemmarna är hälften årligen i tur att avgå. För dem som avgått 
under verksamhetsperioden väljs ny medlem för  

återstående tiden. Styrelsemedlem kan väljas för högst tre år i rad. Denna 
bestämmelse gäller även ordföranden, dock så att vid räknandet av antalet 

ordförandeperioder endast perioder med ordförandeverksamhet räknas. 
Val av medlemmar till förbundsstyrelsen sker som majoritetsval. 

11. Förbundsstyrelsen väljer årligen inom sig en viceordförande och fördelar 
arbetet mellan medlemmarna, väljer utskott, arbetsgrupper och funktionärer. 

Förbundet kan ha en verksamhetsledare som tillsättes och avsättes av 
förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen sammankallas av ordföranden eller om han är förhindrad, 
av viceordföranden, 

eller ifall tre av styrelsemedlemmarna så fordrar. Styrelsen är beslutför om 
ordföranden eller  

viceordföranden, och minst hälften av de andra styrelsemedlemmarna är 
närvarande. 

Ärenden som behandlas av förbundsstyrelsen avgörs med enkel majoritet. 
Faller rösterna jämnt avgör ordförandens röst, vid val dock lotten. 

12. Förbundsstyrelsen verkar som förbundets beslutande organ, och sköter 
enligt dessa stadgar 

och förbundsmötets beslut, förbundets ärenden samt representerar förbundet. 
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Namnteckning 

13.Förbundets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans 
med någon annan  

styrelsemedlem, förbundets verksamhetsledare eller någon för 
styrelseuppgifter befullmäktigad 

funktionär. 
Räkenskapsperiod och andra ärenden 

14.Förbundets räkenskaps- och verksamhetsperiod är kalenderåret. 
15.Förbundet tillåtes att emottaga donationer och testamenten. 

Stadgeändringar och upplösning av förbundet  
16.Stadgeändringar bör behandlas vid förbundsmötet. För godkännande av 

ändringar fordras minst ¾ av de av de avgivna rösterna. 
17.Beslut om upplösning av förbundet bör, lagenligt, ske på två påföljande 

förbundsmöten med en mellantid av två månader. Det ena av mötena måste 
vara ett ordinarie möte. Beslutet godkännes om på båda mötena minst ¾ av 

de givna rösterna understött beslutet om upplösning. 
Då upplösningsbeslut gjorts enligt denna paragraf, överlåtes förbundets 

egendom på sätt som  
närmare bestämts på det senaste mötet, till filatelins befrämjande i Finland. 
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VAASAN FILATELISTIT – VASA FILATELISTER RY. 

c/o Harry Swanljung, Björneborgsgatan 4 E 33, 65350 Vasa   Vasa, 

10.1.2019 

 

 

 

Finlands Filatelistförbund 

c/o Hannula 

Norokuja 5 L 

02770 Esbo 

 

 

Förbundsmötesmotion 

 

Vår förening har behandlat postens strävanden att minska, eventuellt helt avstå från användningen 

av frimärken i postgången. Vi är medvetna om förbundsstyrelsens aktivitet i ärendet mot posten och 

trafik- och kommunikationsministern.  Vi är bestörta över postens fullständiga oförståelse gentemot 

oss samlarnas rimliga önskemål. Uppenbarligen förhandlingar i förståelig anda inte leder till 

resultat. Vi bör därför skrida till åtgärder, som inom ramen för våra resurser vållar posten maximal 

negativ publicitet. Därför föreslår vi, att förbundsmötet måtte besluta att förplikta styrelsen att vidta 

åtminstone följande åtgärder: 

 

1. Förbundet rekommenderar för alla sina medlemmar att avstå från att vara bestående kunder hos 

posten och att låta bli att skaffa postens nya ”glansbilder”, eftersom de inte mera uppfyller 

definitionen för ett frimärke. Till denna kategori bör inräknas åtminstone postens alla de nyutgåvor 

som består av mera än två olika märken. 

 

2. Förbundet skall stå i kontakt med de övriga nordiska förbunden och be dem att i sina medlems-

tidskrifter publicera förbundets ställning till Finska Postens handlande. Man bör framställa, att de 

övriga nordiska förbunden skulle vidare framställa för sina medlemmar samma uppmaning att avstå 

från Finska Postens produkter. Förbundsstyrelsen befullmäktigas även att hos FIP framställa att de 

ovannämnda utgåvorna skulle tas på FIP:s lista över förbjudna utgåvor. 

 

3. Förhandlingar skall upptas med handlarförbundet med syfte att de ovannämnda utgåvorna skulle 

lämnas bort från nya frimärkskataloger eller åtminstone att dessa märkens ur samlarsynvinkel 

tvivelaktiga status tydligt markeras i katalogerna. 

 

4. Förpliktas förbundets representanter att lämna alla sina poster i samarbetsorgan med posten 

bortsett Postmuseistiftelsen. 

 

 

 

Harry Swanljung 

ordförande 

 

 

Bilaga: Promemoria om användningen av frimärken (på finska) 
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Liite aloitteeseen 

 

Postimerkkien käyttö 

 

A.  Onko posti luopumassa postimerkeistä ja niiden julkaisemisesta 

 

Aikanaan postimerkki kehitettiin/keksittiin käytännöllisenä tapana osoittaa, että lähetyksen 

postimaksu oli maksettu. Postimerkki osoitti nopeasti toimivuutensa ja se levisi kaikkialle 

maailmaan tässä ominaisuudessa. Se, että postimerkistä tuli myös suosittu keräilykohde, on 

sivujuonne. Mahdollisuus osoittaa postimerkillä postimaksun maksaminen tekee postimerkistä 

postimerkin. Jos tätä mahdollisuutta oleellisesti rajataan tai mahdollisuus kokonaan poistetaan ei 

enää voida puhua postimerkistä, vaan mainoslipukkeesta, kiiltokuvasta tai muusta vastaavasta. 

Samalla postimerkki menettää filateelisessa mielessä keräilykelpoisuutensa. 

 

Onko posti siis luopumassa postimerkkien julkaisemisesta tai rajaamassa julkaisut vain yksittäisiin 

kirjemerkkeihin. Nythän 2/3 uusista julkaisuista ilmestyy osana isompaa kokonaisuutta, vihkoa tai 

blokkia, ja vain 1/3 on yksittäisiä merkkejä, johon jo sisältyvät rullamerkit. Jotta vihkoa tai blokkia 

voisi sellaisenaan käyttää postin kuljetukseen, vaatii se isomman lähetyksen, valtaosiltaan paketin. 

Tietysti myös kirjeen postimaksun maksu voitaisiin osoittaa digitaalisin keinoin, jolloin 

postimerkkejä ei enää tarvittaisi. Ratkeaisi myös leimausongelma. Koska postimerkeillä kuitenkin 

nykyisellään on rakennettu myös kansallista ja kansainvälistä kuvaa Suomesta, niin voiko asia olla 

yksin postin päätettävissä? 

 

B. Syyllistyykö posti petokseen/sopimusrikkomukseen vai viallisen tuotteen myyntiin 

 

Käsitykseni mukaan 2/3 postimerkin hinnasta kattaa postilähetyksen kuljetuksen ja jakelun 

kustannuksia ja 1/3 merkin valmistuksen ja myynnin kustannuksia. Postimerkin myydessään posti 

on sitoutunut merkin arvoa vastaavan kuljetus/jakelupalvelun tarjoamiseen. Merkin ostajalla on 

varmastikin katsottava olleen perusteltu syy uskoa, että näin on. Syyllistyykö posti postimerkin 

käyttöä rajaamalla petokseen tai sopimusrikkomukseen vai onko kyseessä vain ”viallinen tuote”. 

Viallisen tuotteen täytynee voida palauttaa kohtuullisessa ajassa vian ilmenemisestä. 

 

C. Taloudellinen ulottuvuus 

 

Kuten edellä todettiin, postimerkeistä kehittyi lähes välittömästi suosittu keräilykohde. Maailman 

vanhin vieläkin toimiva postimerkkiliike perustettiin vuonna 1856 ja Suomenkin vanhin lähentelee 

100 vuoden ikää. Keräilyn ympärille on itse merkkien välityksen ohella kehittynyt merkittävä 

liiketoiminta. Oleellinen merkitys postimerkkien keräilylle on, että postimerkit on tarkkaan 

luetteloitu. Vuosittain ilmestyvien luetteloiden oleellisin anti on kuitenkin, että ne kertovat uusista 

ilmestyneistä merkeistä. Jos uusia keräilykelpoisia merkkejä ei ilmesty, ei myöskään uusia 

luetteloita kannata julkaista kuin korkeintaan harvakseltaan. Sama koskee myös keräilykansioita. 

Ilmeisesti myös Postimerkkikeskus voidaan lakkauttaa tarpeettomana ja näin säästää postin 

kustannuksia. Tehdään siis muutama työtön lisää. Ja jääväthän ainakin postimerkkitoiminnan 

paketit lähettämättä postin kautta. 

 

D. Vaikutus aktiivikeräilyyn 

 

Posti sanoo postimerkkien käytön paketeissa jo nyt vähentyneen merkittävästi. Varmaan iso osa 

niistä, jotka edelleen käyttävät postimerkkejä, ovat meitä aktiivikeräilijöitä ja postimerkkikauppiaita 
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Me olemme myös sitä joukkoa, jotka hankimme postimerkkejä emmekä kuitenkaan käytä niitä 

postitukseen eli posti saa meiltä ylimääräistä katetta. Ei voi olettaa, että tämä asia säilyy ennallaan, 

jos postimerkkien käyttöä rajataan. Keräilijöinä meidän on järkevintä keskittyä ”oikeiden” 

postimerkkien keräilyyn ja suunnata voimavaramme siihen. 

 

Keräilijöiden ja Filatelistiliiton kannalta konkreettiseksi vaikutukseksi muodostuu VBO-toiminnan 

kannattavuus. Monen asiamiehen kannalta kannattavuus muodostuu siitä, että saat oman siististi 

leimatun postitteesi takaisin ja säästät joko oman kokoelman hankintakustannuksia tai voit kattaa 

osan postimaksusta kauppaamalla merkit eteenpäin. Jatkossa kulut täytyisi kattaa joko omasta 

pussista tai yhdistyksen varoista. 

 

E. Toimenpiteitä 

 

Mielestäni postilla pitäisi edellä mainittuihin seikkoihin vedoten olla joustavuutta hyväksyä 

ohjeisiinsa pieni takaportti esimerkiksi muodossa ”Asiakkaan niin vaatiessa voidaan kuitenkin 

postimerkki edelleen hyväksyä osoitukseksi kotimaan (jos ulkomaan paketeilla todella on olemassa 

jokin hyväksyttävä este) postipaketin postimaksun maksusta”. Tätä vaativien asiakkaiden osuus ei 

varmaan ole suuri, mutta näin säilytetään sopu postimerkkien keräilytoiminnan ja postin välillä. 

 

Jos joustoa ei löydy, tulemme esittämään, että liitto yhdessä kauppiasliiton kanssa tutkisi 

mahdollisuuden ja tarvittaessa ryhtyisi toimenpiteisiin ryhmäkanteen nostamiseksi postia vastaan 

edellä kohdassa B mainituilla perusteilla. Ryhmäkanteen osapuolia liiton kannalta voisivat olla 

ainakin VBO-asiamiehet ja postimerkkihuutokauppoja järjestävät yhdistykset. Kauppiailta tietysti 

kaikiltakin lähtee paketteja. 

 

Tulemme myös esittämään, että liitto julkisesti suosittaisi jäsenkunnalleen luopumista uusien 

postimerkkien hankinnasta, koska uudet julkaisut postimerkkimielessä ovat menettäneet 

keräilykelpoisuutensa. Voisimme suositella myös vaihtoehtoisia tapoja lähettää paketteja, niitähän 

löytyy. Eli käytännössä kuluttajina äänestämme jaloillamme ja boikotoimme postia. Käsittääkseni 

meillä ei enää postin toiminnan suhteen ole paljon menetettävää, niin huonoksi postin 

suhtautuminen meihin keräilijöihin on mennyt. 

 


