Love og vedtægter for Sydvest
§ 1.
Klubbens navn er Frimærkeklubben Sydvest. Dens hjemsted er Esbjerg.
§ 2.
Klubben er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF), og kan være medlem af andre filatelistiske
foreninger.
§ 3.
Klubbens formål er at fremme og udvikle interessen for at samle frimærker.
Klubbens opgaver kan være:
1. At afholde klubmøder, hvor der arrangeres filatelistiske foredrag, forevises
frimærkesamlinger, afholdes frimærkeanvisningssalg mm. Bestyrelsen fastlægger
mødeprogrammet.
2. At drive dubletcirkulationen, hvorigennem medlemmerne kan realisere og indkøbe
frimærker. Dubletcirkulationen drives efter bestyrelsens anvisninger.
3. At opbygge et filatelistisk bibliotek, der står til medlemmernes disposition efter
bestyrelsens anvisninger.
4. At yde bistand til de efterladte ved salg af afdøde medlemmers samlinger efter
bestyrelsens anvisninger.
5. At afholde og deltage i frimærkeudstillinger og andre filatelistiske arrangementer.
6. Oprettelse og drift af en juniorafdeling.
§ 4.
Som medlem i klubben kan optages personer over 18 år. Medlemmer optages som A-medlemmer
eller C-medlemmer under DFF.
Som A-medlem optages personer, der ikke er A-medlem af en anden klub eller forening tilsluttet
DFF.
Som C-medlemmer optages personer, som enten er:
1 . A-medlem i en anden klub eller forening, der er tilsluttet DFF.
2 . A-medlemmers ægtefælle.
3 . Juniorer mellem 18-25 år.
C-medlemmer tilmeldes ikke DFF, men juniormedlemmer tilmeldes forbundet, idet de unge
dermed kan få bladet (DFT).
Alle medlemmer registreres med fødselsdag og år.

§ 5.

Indmeldelse i klubben kan ske til hver en tid på året, mens udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren
med mindst 1 måneds varsel til den 30.06 eller 31.12.
( udmelding sker automatisk ved manglende kontingentindbetaling efter ½ år )
§ 6.
Hvis et medlem ikke overholder sine økonomiske forpligtelser overfor klubben, modarbejder
klubben eller viser sig uredelig i filatelistisk henseende, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende
af klubben.
Den ekskluderede kan ønske sagen optaget på næste ordinære generalforsamling.
§ 7.
Forbundskontingentet fastsættes af DFF’s repræsentantskabsmøde, og klubkontingentet fastsættes
af generalforsamlingen.
Det årlige kontingent forfalder til betaling den 1.december. Betaling efter denne dato medfører et
tillæg på 10 kr. pr. påbegyndt måned efter første skriftlige påmindelse.
§ 8.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
§ 9.
Klubben tegnes af formand og kasser. Ved en af disses frafald tegnes foreningen ved en af disse
samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen leder klubbens anliggender og disponerer over dennes midler under ansvar overfor
generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Formanden konstitueres for 2 år i lige år og kasseren for 2 år i ulige år
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der normalt inviteres til at deltage i
bestyrelsesmøderne. Valgperiode: 1 år
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan vælge funktionsledere efter behov herunder bl.a.
dubletleder og anvisningsleder, der alle kan være tilknyttet bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens økonomiske dispositioner.
§ 10.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved brev eller i medlemsbladet.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset deltagerantal.
Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Til lovændringer kræves dog 2/3 majoritet af de
fremmødte medlemmer.
Forslag til kandidater til bestyrelsen og revisorer kan afgives på selve generalforsamlingen.
Eventuelle forslag vedrørende ændring af lovene skal være formanden i hænde senest 1. marts.
Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Stemmeret har kun medlemmer, der har
betalt forfaldent A- eller C-kontingent, dog har klubbens støttemedlemmer ingen stemmeret.
Valgbar til bestyrelsen er kun A-medlemmer.

§ 11.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1 . Valg af dirigent.
2 . Beretninger ved formand og funktionsledere.
3 . A: Aflæggelse af klubbens regnskab. B: Fastsættelse af klubbens del af kontingentet.
4 . Indkomne forslag, - skal være formanden i hænde skriftligt 10 dage før
generalforsamlingen. (Vedr. lov ændringer se § 10).
5 . Valg:
A: 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
B: 2 bestyrelsessuppleanter. Valgperiode 1 år.
C: 2 revisorer Valgperiode: 1 år
D: 1 Revisorsuppleant.
6 . Eventuelt
§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller
når mindst 20% af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med
angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Bestyrelsen skal inden 3 uger efter begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med mindst 8 dages varsel, hvor det begærede behandles.
§ 13.
Klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling. Til opløsning kræves,
at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for
opløsningen. Formuen doneres til filatelistiske formål eller et humanitært formål – efter
generalforsamlingens beslutning. I tilfælde af klubbens opløsning hæfter medlemmerne alene
med klubbens formue.
Kan der ikke ved en sådan generalforsamling skabes den ovennævnte tilslutning til
opløsning af klubben og beslutning om anvendelse af klubbens formue, da indkaldes der til
ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds varsel, hvor opløsning og beslutning om
anvendelse af evt. formue kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Lovene er vedtaget på det stiftende møde på KFUM, Kirkegade 70, Esbjerg d. 10. januar 1963.
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