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Kjære medlem!
Fristelsen til å benytte navnet fra vårt
tidligere så utmerkede husorgan ble for
stor. Denne lille trykksak er derfor ikke
tenkt å være en gjenoppliving av
tidligere KFK –filateli, men som en
medlemsinformasjon fra styret.
Hvis ønsker om å bidra, og ressurser
ellers er tilstede kan dette lett endres, og
ingen vet jo hva fremtiden bringer.
Petter
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INNKALLING
TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
10. MAI 2011 KL. 19 00
Ekstraordinær generalforsamling
avholdes i forkant av klubbens
ordinære medlemsmøte.
Til behandling er følgende saker:
1.
2.

Valg av dirigent.
Styrets forslag til nye
reviderte lover. (vedlagt)

Styret

MØT FREM !!

Etter den ekstraordinære
generalforsamlingen blir det
Blir du med på tur?
Som mange av dere vet arrangerer og medlemsmøte hvor Johan M.
subsidierer klubben av og til fellesturer til Gulbrandsen viser sin samling
ulike frimerkearrangementer.
Den frie staten Congo.
Turkomitèn består av Stein Nygård, Jan
Erik Taraldsen og Terje Kårikstad.
For kommende høst planlegges turer til
frimerkeutstillingene
BERGEN
HUNDRE, 14.-16. oktober i Bergen og
FILOS 2011, 11.-13. november i Oslo.

Neste år har KFK 80. års jubileum. Tradisjonen tro blir nok dette også feiret
på behørig vis. Her vises et kort sendt i anledning det første årets feiring,
og hilsenen lyder: En skål for det første år, og videre succes jeg spår! Til
lykke med festen i Iversens stue, med hilsen til alle fra klubbens frue.
Festfilatelien var tydeligvis viktig i klubben helt fra starten.

Her kan det bli at vi ordner hotell, og den
enkelte selv ordner reisen.
Nærmere informasjon kommer senere.
Sjekk jevnlig www.kfk.no for ny info.

SOMMERAVSLUTNING
TUR TIL FLAAT NIKKELGRUVE
TIRSDAG 24. MAI 2011
Årets siste møte før sommeren blir i
år tur til Flaat nikkelgruve i Evje.
Det går buss kl. 18.00 med retur ca.
22.30 fra rutebilstasjonen. Enkel
bevertning. Ledsagere så langt det er
plass. Påmelding til Petter innen 10.
mai. (se info siste side)
BLI MED PÅ TUR!

Takk for tilliten!
Som nyvalgt formann vil jeg på vegne av
styret og meg selv takke så mye for
tilliten.
Jeg vil igjen også takke de som nå gikk
ut av styret. Odd som har holdt orden på
finansene, Kjell som hvert møte har
gledet oss med sine referater, og Jan
Erik som takket av etter tretten år som
formann. Han har før den tid også hatt
flere andre verv i en årrekke, og blir
heldigvis med videre i styret og i
auksjonskomiteen. Mange takk Jan Erik!
Styret er kommet godt i gang og har hatt
et par møter allerede for å fordele
arbeidsoppgaver og planlegge fremover.
Først ut er som dere ser av vedleggene
en ekstraordinær generalforsamling.
Dette med bakgrunn i vedtak og ønsker
fremkommet i diskusjonene på de siste
års generalforsamlinger.
Neste år har klubben 80. års jubileum og
til å markere dette ble det i fjor bestemt
at vi skulle søke om å arrangere
nasjonal utstilling. Vi har startet arbeidet,
og her blir nok den største utfordringen å
finne egnede sentrale lokaler.
Møteprogram for høsten skal snart
lages, og vi ber om forslag og innspill til
emner fra dere.
Møt opp på medlemsmøtene!
Petter

REFERAT FRA KFK´S GENERALFORSAMLING 1.MARS 2011.
Formann Jan Erik Taraldsen ønsket
medlemmene velkommen til klubbens 78.
ordinære generalforsamling kl.20.00.
1. Ingvar Fossdal ble valgt til dirigent.
Innkallingen ble godkjent med noen
forandringer under pkt.8 ”Valg av
tillitsmenn”, der underpunktene 8 og 9 i
valgkomiteens forslag ble byttet om og at
forslaget til ny valgkomite er fremsatt av
det sittende styret.
2. Under styrets årsberetning ble det
presisert at revisor, bytteleder og
auksjonskomite ikke er en del av styret,
men skal sortere under
”Andre
tillitsmenn”.
Her
burde
også
junioravdelingen være nevnt. Dette ble
tatt til følge. Under ”Utstillingsdeltakelse i
2010” fra Portugal 2010, ble Petter E.
Pedersen rettet til 91 p. og gull. Deretter
ble årsberetningen godkjent.
3. Regnskap for 2010 for drift, husfond
og
auksjon
ble
godkjent
uten
innvendinger.
4. Disponering av overskudd for 2010 ble
vedtatt.
5. Styrets budsjettforslag for 2012
også godkjent.

ble

6. Fastsettelse av kontingent for 2012.
Her ble det vedtatt at klubbens andel av
forbundskontingenten skulle fremdeles
være 125 kr. Nåværende kontingent for
A-medlemmer er 425 kr og for Bmedlemmer 125 kr.

Husk at du som medlem av klubben får 10% rabatt på kataloger og rekvisita hos
Henrik Wergelandsgate 52, Kristiansand S / Telefon 38 02 69 02 / Besøk også nettsiden www.safealbum.no

Hvis Landsmøtet i mai øker forbundets
kontingent, vil dette gi tilsvarende økning
for A-medlemmene neste år.
7. Junioravdelingens redegjørelse for
2010 m/regnskap ble lagt frem av Petter
J. Taraldsen. Her er det stabil økonomi,
men kun 2 betalende juniorer i
foregående år. Avdelingen ønsker seg
sterkt flere juniorer!! Redegjørelsen ble
tatt til etterretning.
8/9.
Valgene
av
tillitsmenn
ble
gjennomført med akklamasjon og uten
forandringer fra salen.
Nytt styre for sittende periode:
Formann:
Petter E. Pedersen
Viseformann: John Arvid Lie
Kasserer:
Johan M. Gulbrandsen
1.Sekretær: Jan Michaelsen
2.Sekretær: Anne Marie Lillebuen
1.Varamann: Jan Erik Taraldsen
2.Varamann: Terje Kårikstad
Revisor:
Peer-Christian Ånensen
Valgkomite: Ingvar Fossdal, Jan Ove
Rasmussen og Kjell Berling
10. De to innkomne forslagene ble etter
en kort debatt enstemmig nedstemt.
11. Utsendinger til Landsmøtet i
Drammen 20.-22.mai 2011. Nyvalgt
formann, Petter E. Pedersen, er
selvskreven representant for klubben. I
tillegg skal klubben sende to delegater.
De 39 stemmeberettigede kunne velge
mellom
tre
kandidater,
der
stemmeresultatet ble meget jevnt: Johan
M. Gulbrandsen (27 st.), Jan Michaelsen
(25 st.) og Jan Erik Taraldsen (24 st.).
Klubbens tre delegater til Landsmøtet
2011 ble derved Petter, Johan og Jan.
12. Under eventuelt var ordet fritt, og
Inge Ringkjøb kommenterte alt for liten

skrift
i
innkallingspapirene
til
generalforsamlingen. Øystein Grøntoft
tok opp evt. fremtidige utstillinger i
klubbregi. Petter E. Pedersen tok da
ordet og takket på vegne av det nye
styret generalforsamlingen for tilliten.
Han redegjorde litt om planer fremover,
bl.a. at klubben tar sikte på å arrangere
nasjonal utstilling neste høst i forbindelse
med klubbens 80 års jubileum. Videre er
det nå nødvendig å få til en
harmonisering av klubbens lover, noe
som nødvendiggjør en ekstraordinær
generalforsamling før godkjenning.
Jan Erik Taraldsen ble takket for årene
som formann til stående applaus. Takket
ble også Odd Kvilhaug, Kjell Berling og
Terje Kårikstad for sin innsats i klubbens
styre. Forbundets regionkontakt, Odd
Arve Kvinnesland, delte til slutt ut diplom
og forbundsmedalje til Kjell Berling for 15
år som sekretær og Terje Kårikstad for
11 år i styret.
Generalforsamlingen ble avsluttet med
gode smørbrød med dertil hørende
drikke.
Jan Michaelsen

PiB nyheter lokalt.

1.

Tinnheia Blomster nedlagt
(nr.123370) 11.11.2009.
Kundene overført til Meny Grim.
2.
Spar Flekkerøy nedlagt
(nr.123101). Ny butikk, Kiwi
Flekkerøy, med nr.124609
opprettet 11.11.2010.
3.
Meny Vågsbygd i Voiebyen er
omorganisert og har fått nytt
nr.124618 fra 01.01.2011.
4.
Joker Gimle, Gimlemoen
omorganisert og har fått nytt
nr.124626 fra 17.01.2011.
Jan Michaelsen

