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B5: REGLEMENTE FÖR EXPERTRÅDET 
 
 
1.  Sammansättning 
 
Expertrådet är en av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) och Sveriges Frimärkshandlareförbund 
(SFHF) gemensamt tillsatt arbetsgrupp. 
 
Rådet ska beså av sju medlemmar, varav fem utses av SFF:s styrelse och två av SFHF:s 
styrelse. Samtliga medlemmar ska godkännas av båda förbundens styrelser. 
 
Rådets ordförande ska vara Sveriges delegat i FIP:s Kommission för bekämpande av förfalsk-
ningar. 
 
Rådet kan till sin verksamhet adjungera utomstående personer. 
 
Rådet utser internt eller externt en sekreterare. 
 
 
2.  Finansiering 
 
Rådets verksamhet finansieras av SFF och SFHF i enlighet med det samarbetsavtal som finns 
mellan förbunden. 
 
 
3.  Verksamhet 
 
Rådet ska: 
 
1 - vara rådgivande till båda förbunden i frågor som rör attest/intygsskrivande och hante-
ringen av förfalskat, reparerat och manipulerat filatelistiskt material. 
 
2 - till SFF:s och SFHF:s styrelser föreslå personer som kan utses till förbundsprövare samt 
föreslå personer som på prov kan arbeta som sådana under en prövotid av två år. Efter 
prövotidens utgång ska rådet föreslå prövarens fortsatta status. 
 
3 - fortlöpande övervaka förbundsprövarnas verksamhet och, om rådet finner så påkallat, till 
förbundsstyrelserna föreslå ett återkallande av statusen som förbundsprövare. 
 
4 - vartannat år till SFF:s och SFHF:s styrelser föreslå namn till en lista över förbundssak-
kunniga, till vilka förbundens medlemmar kan vända sig för rådgivning om filatelistiska 
problem. 
 
5 - fortlöpande vid utställningar och auktioner inom givna resursramar bevaka och registrera 
förfalskade, reparerade och manipulerade filatelistiska objekt.  
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Vid utställningar ska rådet se till att jury och berörda utställare informeras om konstaterade 
eller misstänkta dylika objekt. 

 
Vid auktioner ska rådet försöka förmå auktionären att dra tillbaka förfalskade, reparerade och 
manipulerade objekt, vilka inte anges som sådana. Inlämnarna av dylika objekt ska om möj-
ligt förmås att donera dessa till expertrådet.  
 
Rådet har också möjlighet att inköpa dylika objekt om det bedöms viktigt för svensk filateli 
att de försvinner från marknaden. 

 
Donerade och inköpta objekt förvaras på lämpligt sätt. 

 
Alla konstaterade förfalskningar, reparationer och manipulationer ska så noga som möjligt 
beskrivas och registreras, om möjligt i en databas. 
 
Innehållet i denna databas ska mot en avgift vara tillgängligt för alla. 
 
6 - fortlöpande, genom artiklar i Filatelisten och andra tidskrifter, informera om sin verksam-
het  
 
7 - samarbeta med FIP:s Kommission för bekämpande av förfalskningar och med systerorga-
nisationer i andra länder, företrädesvis i de nordiska. 
 
 
4.  Sammanträden 
 
Rådets sammanträden protokollförs och protokollen tillställs SFF:s och SFHF:s styrelser och 
revisorer.  
 
 
5.  Verksamhetsrapport 
 
Rådets sekreterare avger årligen till båda förbunden en verksamhetsrapport, vilken kan in-
fogas i dessas verksamhetsberättelser. 
 


