
 

 

 

 

 

 
 
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2019-2020 
 
 
 
Finlands Filatelistförbund är de finska frimärksklubbarnas och de filateliska föreningarnas takorganisation. 
Dess uppgift är att främja den finska filatelin och postkortssamlandet både nationellt och internationellt. 
Förbundet stöder också i mån av möjlighet medlemsklubbarna vid främjandet av frimärks- och 
postkortsamlandet på lokal nivå. 
 
 
1. MEDLEMSREKRYTERING 

 
Man fortsätter att utreda om hurudana tjänster medlemsklubbarna och deras medlemmar behöver och 
riktar insatserna enligt det. Detta gäller speciellt föreningsmedlemmar som inte ännu är 
förbundsmedlemmar, så att de skulle anse det lönsamt att bli förbundsmedlemmar. 
 
Medlemsklubbarna stimuleras och stöds också annars att få nya medlemmar för egen del och för 
förbundet. 
 
 

2. INFORMATION OCH SKOLNING 
 
Filatelisti och websidor 
Det skrivs regelbundet i Filatelisti om förbundets verksamhet och tjänster. Där behandlas särskilt 
aktiveringen av klubbarnas verksamhet och i synnerhet mångsidigheten i klubbsammankomsternas 
program. Klubbarna uppmuntras att synas mer i Filatelisti   
 
Opintokeskus Sivis 
Information om Opintokeskus Sivis verksamhet och dess utnyttjande ska effektiveras. Man hjälper 
klubbarna i procedurer att söka understöd. 
 
Seminarie- och kurspaket 
Man fortsätter marknadsföringen och utveklingen av förbundets seminariepaket. I början av året 2019 
finns paket om Filatelins grundkurs, Seminarium för att bygga utställningssamling, Seminarium för att 
bygga posthistorisk samling. Man ska arbeta för att utvidga utbudet. Förbundet skall med sin del av 
Sivis-stödet, stöda skolningsseminarier som baserar sig till dessa paket. Samtidigt erbjuder man 
kostnads fritt skolningshäften för skolningsseminarier och kurser som ordnas under år 2019. 
 
Förbundets föreläsare 
Klubbarna aktiveras att utnyttja förbundets föreläsare. Förbundet ersätter inom budgetens ramar 
resekostnader enligt gängse taxa för föreläsare som håller föredrag i klubbarna. 
 
Paket om ”viktiga händelser” i Finlands historia 
För historielärare produceras ett bildpaket om viktiga händelser i Finlands historia. Bildpaketet som 
baserar sig på frimärken och andra filatelistiska objekt, kan användas som åskådningsmaterial vid 
undervisningen. 
Distributionen av bilderna sker på förbundets webbsidor. För gratisutdelning till historielärarna tillverkas 
ett häfte med bilderna. Kontakt med historielärarna sker genom de lokala frimärksklubbarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 
 
 

3. EVENEMANG 
 
Frimärkets Dag  

Man organiserar arrangemangen för Frimärkets Dag i samarbete med klubbarna. Stödpaket erbjuds 
(postkort, tidningen Filatelisti, samt marknadsföringshjälp i tidningen Filatelisti) för alla klubbar som 
deltar i Dagen. 

  
Frimärksmässan 

Undersöks möjligheterna till ett tillräckligt samarbete och finansiering för behövliga stödgrupper. I mån 
av möjlighet anordnas Frimärksmässan som en del av Bokmässan. Mässans budskap skall mer än 
tidigare år inriktas på medlemsmarknadsföring och förbättrandet av förbundets ekonomi. 

 
Övriga evenemang 

Klubbarna aktiveras att söka projektstöd från Stiftelsen för främjandet av Finlands filateli. 
  
 
 
 
4. FÖRBUNDETS CENTRALA MEDIA 
 
Tidningen Filatelisti 

Tidningen Filatelisti är främst en publikationskanal för Filatelistförbundets nyheter och artiklar. I 
tidningen bör finnas 
– artiklar om filatelister med sin hobby, 
– artiklar om händelser inom förbundet och medlemsföreningarna och 
– artiklar som mångsidigt ansluter sig till alla filateliska områden. 
 
Tidningen utkommer åtta gånger i året. Tidningen kommer som medlemsförmån till alla som betalat 
medlemsavgiften till förbundet. Tidningens chefredaktör anställs medelst redaktionsavtal. Man 
effektiverar anskaffningen av annonser. 
 
Styrelsen för Finlandia 88 bär huvudansvaret för tidningen. 

 
Förbundets webbsidor 

Man fortsätter med utvidgningen av förbundets förnyade webbsidor med beaktande att sidorna främst 
bör betjäna medlemskåren (både föreningar och individer), men också främja marknadsföringen av 
frimärks- och postkortssamlande. 
  

  
På webbsidorna bevaras de s.k. slutna sidorna, dit endast de som betalat sin förbundsmedlemsavgift 
har tillträde, det är en förmån som de har.  

 
För utvecklingen av webbsidorna svarar webbkommittén, som leds av den förbundsstyrelsemedlem till 
vars ansvarsområde webbsidorna hör. 

 
Medlemsklubbcirkulär 

Till medlemsklubbarna sändes medlemsbrev regelbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
 
Övrig publikationsverksamhet 

Man söker aktivt och utvecklar förlagsprodukter, som skulle öka medlemmarnas kunskaper, skulle 
fungera som medel i filatelins marknadsföring och skulle inbringa inkomster för förbundet. 
Man startar en utredning om behovet att förnya den filatelistiska handboken. Utgångspunkten är att 
förnyandet ska ske som separata band för varje bruksserie. 

 
 
5. FILATELISKA ÄRENDEN 
 

Den filateliska kommittén upprätthåller en katalog över domare och komissarier med deras kompetens- 
och ansvarsområden samt ger till förbundets styrelse förslag till domar-, domaraspirant- och 
kommissarieutnämningar. 
 
Kommittén ansvarar också för skolningen av kommissarier och domarpraktikanter inom förbundet samt 
anordnandet av kompletterande skolning för de nuvarande domarna. 
 
Kommittén sköter om översättningen till finska av de uppdateringar som sker i de internationella 
värderingsreglerna.  
 
Stödverksamheten för och utvecklande av de nationella utställningarna fortsätts med nya experiment 
som om de lyckas blir permanenta. 
 
Den filateliska kommittén organiserar i samarbete med Kommittén för stödet till klubbarna orienterande 
skolning i samlingsbyggande för föreningarna. Kommittén reglerar dessutom de finska 
representanternas arbete inom FIP:s komissioner. 
 
Förbundets äkthetsprövarkommitté granskar äktheten av objekten i utställningssamlingarna och 
frimärksauktionerna och försöker med alla till buds stående medel begränsa presentation och handeln 
med förfalskat material. 

 
6. INTERNATIONELL VERKSAMHET 
 

Förbundet fungerar som Finlands representant i de internationella organisationerna FIP (Fédération 
Internationale de Philatélie) och FEPA (Federation of European Philatelic Associations). Förbundets 
representanter deltar i dessa organisationers kongresser samt i komissionerna och arbetsgruppernas 
verksamhet, bl.a. i vidareutvecklingen av de gemensamma utställningsreglerna. 

 
Förbundet upprätthåller ett nära samarbete med de andra nordiska länderna. Förbundets ordförande 
deltar i de nordiska ordförandemötena, där man beslutar om gemensamma linjer i internationella forum. 
Förbundet utnyttjar till lämpliga delar de övriga förbundens skolnings- och annat material och inhämtar 
ny vetskap också till nytta för medlemsföreningarna. 

 
Förbundet utser en kommissarie till varje utländsk utställning. I kommissarieärende kan man samarbeta 
med de andra nordiska länderna. Kommissariens viktigaste uppgift är att få med representativa finska 
samlingar till utställningen. Förbundet utser också de finska kandidaterna till de internationella 
utställningarnas domarkår. 

 
 
7. ÖVRIGT SAMARBETE 
 

Man sporrar klubbarna att anhålla om Pro Philatelia-medaljerna åt sina aktiva medlemmar. Leo Linder-
priset utdelas. 

 
Samarbetet med Posti Oy, Posten Åland, Posti Group, Postmuseum, Idensalmis frimärksmuseum och 
Finlands Frimärkshandlares förbund utvecklas under verksamhetsperioden med hjälp av konkreta 
projekt. Sådana projekt står att finna i t.ex. skolningen, mäss- och utställningssamarbetet samt i lokalt 
samarbete. 

 
Byteshäftesystemet (VBO) fortsätter sin verksamhet såsom tidigare såvida man hittar en ny 
ombudsman, eftersom Reijo Tiusanen ska sluta jobbet. 
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8. FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 
 

Skötseln av den ekonomiska administrationen och kanslitjänsten ordnas på basen av servicekontrakt. 
 

Förbundets årliga ekonomiska resultat ska hållas i balans. 
 
 
9. ÄNDRINGEN AV STADGARNA 
 

Filatelistförbundets stadgar har i praktiken visat sig vara inexakta angående beskrivningen om 
medlemskap, plikter och förmåner. Förbundets styrelse ska tillsätta en kommitté sammansatt av 
personer i några medlemsklubbar för att utarbeta ett förslag för ändringen av stadgarna. Målsättningen 
är att ändra punkter som gäller medlemskap så att de ska stöda en positiv utveckling av förbundets 
ekonomi. Denna bör ske genom att öka personmedlemmarnas antal, inte genom att öka den 
ekonomiska bördan för enskilda medlemmar. Också klubbarnas ansvar för sina personmedlemmar bör 
betonas. 

 
 
 


