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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND 
1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 
1.1 Firma och ändamål 

1.1.1 Förbundets firma är Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) 

1.1.2 SFF är en öppen oberoende ideell riksorganisation som har till uppgift att 
främja samlandet av frimärken och övriga filatelistiska objekt samt vykort 
och bältespännarmaterial. 

1.1.3 SFF ska upprätthålla förbindelser med andra filatelistorganisationer 
nationellt  och internationellt, publicera litteratur, sprida kunskap och 
genomföra  utbildningar samt  främja utställningar  och andra utåtriktade 
aktiviteter. 

 

1.1.4 SFF ska aktivt motverka spridning av förfalskningar och oredligheter inom 
filatelin. 

1.1.5 SFF samarbetar med Postförvaltningar och andra av filatelin närstående 
organisationer. 
 

1.1.6 SFF samarbetar med Sveriges Frimärksungdom (SFU) avseende det 
övergripande målet att stödja utvecklingen av ungdomsfilatelin 
 

1.1.7 SFF samarbetar med SFU avseende utställningsverksamheten i ett separat 
organ benämnt Utställningskommittén vars verksamhet regleras i en 
separat instruktion. 

1.1.8 SFF samarbetar med Sveriges Frimärkshandlarförbund (SFHF) i avseende 
att ge ömsesidigt stöd till filatelin samt frimärksutställningar och andra 
utåtriktade aktiviteter. 

 
1.1.9 SFF ska vara medlem i Federation Internationale de Philatelie (FIP) samt 

Federation of European Philatelic Associations (FEPA). 
 
1.2 Organisation 

1.2.1 SFF består av: 

 1. enskilda medlemmar 

  2. lokalföreningar 

 3. riksföreningar för särskilda samlarområden 



 Definitioner: 

Lokalförening – filatelist- och/eller frimärks- och vykortsförening med 
geografisk hemvist. 

 Riksförening – förening för medlemmar, vars inriktning omfattar viss 
specialinriktning inom filateli eller vykortssamlande. 
 

1.2.2 SFF:s högsta beslutande organ är förbundskongressen. 

1.2.3 SFF:s verkställande organ är förbundsstyrelsen. 
 
1.2.4 SFF:s övriga organ är revisorer, valberedning samt  arbetsgrupper m.m. 

tillsatta av kongressen eller styrelsen. 
 

1.3 Verksamhetsår 

1.3.1 SFF:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

1.4 Föreningar 

1.4.1 Föreningar med SFF-medlemmar och med samma ändamål som SFF och 
vars stadgar ej strider mot SFF:s kan av förbundsstyrelsen beviljas 
anslutning till SFF. 

 
1.4.2 Anslutning till SFF kan även beviljas förening som för medlemskap kräver 

anknytning till viss arbetsplats och där är tillgänglig för alla. 
 

1.5 Föreningars utträde och uteslutning 

1.5.1 Föreningar som önskar utträda ur SFF ska anmäla detta till 
förbundskansliet. 

 
1.5.2 Utträdande förening har inte rätt till återbetalning av någon del av erlagda 

avgifter om sådana har erlagts. 
 
1.5.3 Förening som aktivt motarbetar SFF eller dess syften, eller eljest inte fullgör 

de skyldigheter som medlemskap i SFF innebär, kan uteslutas ur SFF. 
Förbundsstyrelsen fattar beslut i denna fråga.  Beslutet kan överklagas till 
förbundskongressen. 

 
1.5.4 Förening som vill överklaga uteslutning ska göra det till 

förbundskongressen. Överklagan ska ske skriftligen och ha inkommit senast 
90 dagar efter det föreningen skriftligen delgivits uteslutningsbeslut i form 
av protokollsutdrag eller på annat sätt. Finner förbundskongressen att 
föreningen brutit mot SFF:s stadgar eller motverkat dess syften eller inte 
fullgjort sina skyldigheter, ska uteslutningen fastställas. 

 
1.6 Tidskrift 
 
1.6.1 SFF ger ut en medlemstidskrift (SFF-Filatelisten, Svensk Filatelistisk 

Tidskrift) vilken är förbundets officiella organ.      



 

 
2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 
 
2.1 Medlemskap 
 
2.1.1 Medlemskap i SFF är öppen för alla som ställer sig bakom SFF:s ändamål. 
 
2.1.2 Medlemskapet är indelat i fyra kategorier. 
 1.   Ordinarie medlemskap 
 2.   Guldmedlemskap 
 3.   Hedersmedlemskap 
 4.   Familjemedlemskap        
 
2.2 Avgifter 
 
2.2.1 Årsavgifternas storlek fastställs av förbundskongressen. 
 
2.2.2 Medlem erlägger av SFF fastställd årsavgift. Medlem som inträder efter den 

1 juli erlägger halv medlemsavgift för det aktuella året. Utöver detta kan 
förbundsstyrelsen besluta om andra rabatterade avgifter i samband med 
kampanjer  eller liknande för värvning av medlemmar. 

 
2.2.3 Guldmedlem erlägger en förhöjd medlemsavgift, som beslutas av  
 ordinarie förbundskongress.  Förbundsstyrelsen beslutar om särskilda 

förmåner för guldmedlem. 
 
2.2.4 Hedersmedlem är befriad från årsavgift till SFF.  
 
2.2.5       Familjemedlem betalar årsavgift enligt kongressens beslut och kan utnyttja 

samtliga SFF:s förmåner men erhåller ingen medlemstidskrift. 

2.2.6 Medlem i SFU som även önskar vara medlem i SFF, erlägger som 
medlemsavgift till SFF mellanskillnaden mellan  årsavgiften till SFF och SFU. 

 
2.2.7 Den som är medlem i flera SFF-föreningar erlägger endast en årsavgift till 

SFF 
 
2.3 Medlemsförmåner 
  
2.3.1 Medlem som erlagt föreskrivna avgifter, äger rätt att delta i SFF:s aktiviteter 

och att utnyttja den service som SFF erbjuder samt att vara valbar till 
förtroendeuppdrag inom SFF. 

 
2.3.2 Medlem kan delta i utställningsverksamheten enligt regelverket för denna. 
 
2.3.3 Om medlemsavgift, efter påminnelse, inte erlagts till SFF senast den 31 

mars upphör rätten att utnyttja SFF:s medlemsförmåner. 
 



2.4 Medlemmars utträde och uteslutning 
 
2.4.1 Medlem kan, vid valfri tidpunkt under verksamhetsåret, utträda ur SFF. 

Utträde ska meddelas skriftligen till SFF. 
 
2.4.2 Medlem, som genom illojalt beteende uppenbarligen skadar SFF och den 

organiserade filatelin, eller som agerar på sätt som står i strid med SFF:s 
ändamål, kan uteslutas ur SFF.  Beslut om uteslutning fattas av 
förbundsstyrelsen. Sådant beslut ska vara enhälligt. 

 
2.4.3 Medlem som uteslutits av förbundsstyrelsen, kan överklaga uteslutningen till 

förbundskongressen. Överklagan ska ske skriftligen senast tre månader 
innan närmast följande ordinarie förbundskongress. Förbundskongressen 
har att ta ställning till överklagad uteslutning. Förbundskongressen fattar 
beslut med enkel majoritet. 

 
2.4.4 Utträdande eller utesluten medlem äger inte rätt att återfå någon del av 

erlagda avgifter. Detta gäller dock inte avliden medlem som erlagt avgift i 
den s.k. Guldklubben. I sådant fall återbetalas erlagda avgifter för åren efter 
det löpande året. 

 

3 SFF:s ORGAN       
 
3.1 Förbundskongress 
 
3.1.1 Förbundskongressen består av ombud enligt vad stadgarna föreskriver samt 

av förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter och 
suppleanter samt av revisorer och revisorsuppleanter.  

3.1.2        Medlem som önskar närvara vid förbundskongressen ska anmäla sitt 
deltagande till förbundskansliet senast den 15 februari det år som ordinarie 
förbundskongress genomförs. 

 
3.1.3 Förening med högst 50 SFF-anslutna medlemmar äger rätt att utse ett 

ombud. Förening med fler SFF-anslutna medlemmar utser därutöver ett 
ombud för varje ytterligare påbörjat hundratal SFF-anslutna medlemmar. 
Ingen förening äger rätt att utse fler än åtta ombud. 

3.1.4 Vid beräkning av antalet ombud får endast räknas medlemmar för vilka 
årsavgift till SFF erlagts för föregående kalenderår. 

3.1.5 De anslutna föreningarna som inte har någon direktansluten medlem äger 
emellertid en röst under förutsättning att föreningen i övrigt har medlemmar 
som är anslutna till förbundet via annan SFF-förening. 

3.1.6 Förening kan till ombud utse medlem som erlagt avgift till SFF genom annan 
ansluten förening eller som enskild medlem. 

3.1.7 Mandatperioden för ombud är två år. Den löper från och med ordinarie 
kongress till nästa ordinarie kongress. 



3.2 Förbundsstyrelse 
 
3.2.1 Styrelsen består av ordförande plus sex ordinarie ledamöter, vilka alla ska 

vara medlemmar av SFF. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och kassör. SFU erbjuds att utse en representant samt  en 
suppleant för denne; representanten har närvaro- och yttranderätt i 
styrelsen. 

 
3.2.2 Förbundsordförande, övriga ledamöter väljs av kongressen för en tid fram 

till nästa ordinarie förbundskongress.  
 
3.2.3 Förbundsstyrelsen kan till sig adjungera sakkunniga för speciella frågor samt 

besluta om och tillsätta kommittéer och arbetsgrupper för speciella 
uppgifter. 

 
3.2.4 Förbundsstyrelsen beslutar om specifik arbetsfördelning/ instruktion för 

förbundsstyrelsens ledamöter, kommittéer, arbetsgrupper och anställd 
personal.  
 

3.3 Valberedning 
 
3.3.1 Förbundskongressen väljer en valberedning om tre ledamöter samt en 

suppleant att verka under kongressperioden. En av ledamöterna utses till 
sammankallande. 

 
3.3.2 Mandatperioden för valberedningen löper från ordinarie förbundskongress till 

och med nästa ordinarie kongress. 
 

3.3.3 Valberedningen ska upprätta namnförslag till de val som ska förekomma vid 
förbundskongressen. Valberedningens förslag sänds ut senast en månad 
före kongressen. 

 
3.3.4 Ledamot av valberedningen har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens  

sammanträden 
  
3.4 Revision 
 
3.4.1 Två revisorer och en revisorsuppleant väljs av förbundskongressen för 

kongressperioden.  
  
3.4.2 Revisorerna ska granska förbundets räkenskaper och förvaltning samt avge 

revisionsberättelse till förbundskongressen. 
 
 
 
 
 
 
 



4 FÖRBUNDSKONGRESS 
 
4.1 Ordinarie förbundskongress 
 
4.1.1 Ordinarie förbundskongress hålls vartannat år före maj månads utgång. Tid 

och plats för förbundskongressen fastställs av förbundsstyrelsen. 
Kongressen är offentlig om inte kongressen bestämmer annat. 

 
4.2 Extra förbundskongress 
 
4.2.1 Extra förbundskongress ska hållas om förbundsstyrelsen så beslutar. 
 
4.2.2 Extra förbundskongress ska hållas om revisorerna eller en femtedel 

av ombuden eller en femtedel av de anslutna föreningarna skriftligen 
  begär det. 
 
4.2.3 Extra förbundskongress får enbart behandla de ärenden som finns i 

kallelsen.  

 
4.2.4 Extra förbundskongress ska hållas inom sex månader efter det begäran 

gjorts. Tid och plats för extra förbundskongress fastställs av 
förbundsstyrelsen efter samråd med revisorerna. 

 
4.2.5 Rösträtt vid extra förbundskongress sker efter samma principer som vid 

ordinarie kongress. 
 
4.3 Motioner 
 
4.3.1 Varje förbundsmedlem och ansluten förening har rätt att framlägga 

motioner till förbundskongressen. 
 
4.3.2 Motioner till ordinarie förbundskongress ska skriftligen ha inkommit till 

förbundskansliet senast den 15 december året före kongressåret. 
 
4.3.3         Motioner till extra förbundskongress ska skriftligen vara inkomna till     

        förbundskansliet senast en månad från den dag kongressen utlystes (Jfr   
4.2.3). 

 
4.4 Kallelse till kongress 
 
4.4.1 Till ordinarie förbundskongress ska kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen 

genom annons i SFF:s medlemstidskrift, samt genom utlysning på 
förbundets webbsida minst tre månader före kongress.  

 
4.4.2 Handlingar till ordinarie och extra förbundskongress ska ha tillsänts de som 

anmälts till kongressen senast en månad före kongressen. 
 
 



 
4.5 Kongressens ärende 
 
4.5.1 Vid ordinarie förbundskongress ska följande ärenden upptas till behandling: 
  

1) Upprättande av röstlängd och godkännande av fullmakter. 
2) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för 

förbundskongressen. 
3) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med 

kongressordförande justera protokollet. 
4) Fråga om förbundskongressen utlysts i stadgeenlig ordning. 
5) Fastställande av dagordning. 
6) Föredragning av protokoll från föregående ordinarie/extra 

förbundskongress. 
7) Föredragning av årsredovisningar 
8) Föredragning av revisionsberättelser 
9) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition 

beträffande förbundets resultat enligt de fastställda balansräkningarna. 
10) Beslut om ansvarsfrihet  åt styrelsen. 
11) Behandling av inkomna motioner 
12) Fastställande av verksamhetsplan 
13) Beslut om avgifter för kommande två verksamhetsåren 
14) Fastställande av budget för löpande år och närmast kommande år. 
15) Övriga i kallelsen till förbundsstyrelsen upptagna frågor. 
16) Val av förbundsordförande 
17) Val av sex styrelseledamöter. 
18) Val av två revisorer och en revisorsuppleant. 
19) Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en  
       suppleant till valberedningen. 
 

4.5.2 Vid förbundskongressen ska föras protokoll. Justerat protokoll ska finnas 
tillgängligt för SFF:s medlemmar genom publicering på SFF:s webbsida, 
samt tillsändas föreningarna senast tre månader efter kongressens 
avslutande. 

 
 
 
  
4.6 Rösträtt och yttranderätt vid förbundskongress 
 
4.6.1 Vid förbundskongress äger varje ombud var sin röst. Rösträtt kan endast 

innehas av medlemmar i SFF. 
 
4.6.2 Ordinarie ombud kan vid frånvaro företrädas av antingen i förväg anmäld 

suppleant eller genom skriftlig fullmakt för annat i kongressens röstlängd 
upptaget ombud. Inget ombud äger rätt att avge mer än fyra röster. 

4.6.3 Röstning vid förbundskongress sker öppet, såvida inte sluten omröstning 
begärs.  

 



4.6.4 Beslut i frågor som behandlas vid kongressen ska tas med enkel majoritet. 
 
4.6.5 Förbundsstyrelseledamot äger inte rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet eller 

vid val av förbundsstyrelse, valberedning och revisorer. 
 
4.6.6 Förbundets personal har vid kongressen yttrande- och förslagsrätt utom i 

fråga om val av förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och frågan om 
ansvarsfrihet. Personalen har rätt att få sin särskilda mening förd till 
protokollet. 

 
4.6.7 Observatörer vid förbundskongress har yttranderätt men saknar förslags- 

och rösträtt. 
 

4.6.8 Enskild motionär som inte är ombud vid kongressen äger vid behandling av 
sin motion yttrande- och förslagsrätt, men saknar rösträtt. 

 

5 FÖRBUNDSSTYRELSE 
 
5.1 Styrelsens åliggande 
 
5.1.1 Styrelsen svarar för förbundets organisation och förvaltning av SFF:s 

angelägenheter. Styrelsen ansvarar även för att SFF:s tillgångar 
används för angivet ändamål och att stadgarna i övrigt liksom 
tvingande bestämmelser i lag eller annan författning efterlevs. Det 
ankommer därvid på styrelsen bl.a. 

 att hålla sig noga underrättad om SFF:s verksamhet, 
att tillse att tillfredsställande organisation finns för SFF:s bokföring och 
medelsförvaltning och utöva kontroll häröver, 

 att utföra de uppdrag som kongressen givit förbundsstyrelsen, 
att förbereda de ärenden som ska behandlas vid kommande 
förbundskongress samt 

 att utfärda instruktioner m.m. för SFF:s arbetsgrupper m.m. 
 att representera SFF internationellt 
 
5.2 Styrelsemöte 
 
5.2.1 Förbundsstyrelsen sammanträder på skriftlig kallelse eller e-post av 

ordföranden eller då minst tre andra styrelseledamöter så begär. Kallelse 
ska, om inte speciella skäl föreligger, utfärdas minst två veckor före 
sammanträdesdagen. 

 
5.2.2 Ordföranden eller, vid dennes frånvaro vice ordföranden leder 

förbundsstyrelsens sammanträden. 
 
5.2.3 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. Vid beslut i styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst. 

 



5.2.4 Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll vilka justeras av 
mötesordföranden. Justerat protokoll ska sändas till styrelsens ledamöter till 
revisorerna, valberedningen och till föreningarna. Styrelsens protokoll ska 
göras tillgängliga för förbundets medlemmar genom publicering på SFF:s 
webbsida.  

 
5.3  Firmateckning 
 
5.3.1 Styrelsen företräder förbundet och tecknar dess firma. Styrelsen kan 

bemyndiga annan att företräda förbundet och teckna dess firma. Styrelsen 
kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. 

 
5.4 Ekonomisk förvaltning 
 
5.4.1 Styrelsen kan utse kassaförvaltare som inte är styrelseledamot. I sådant fall 

ska denne kallas att delta i dess möten med yttrande- och förslagsrätt i 
ärenden vilka berör ekonomiska frågor. 

5.4.2 Vid byte av kassaförvaltare ska revision och inventering verkställas i närvaro 
av såväl avgående som tillträdande kassaförvaltare. Kan någon av dessa 
inte närvara ska i förekommande fall god man utses av styrelsen. 

   
5.5 Kommittéer och arbetsgrupper 
 
5.5.1 Förbundsstyrelsen kan utse kommittéer och arbetsgrupper för särskilda 

ändamål. Sammanfattande redogörelse över deras verksamheter ska 
redovisas i verksamhetsberättelsen. 

 
5.6 Förbundskansli 
 
5.6.1 SFF ska ha ett förbundskansli. Förbundskansliet är förbundsstyrelsens organ 

och handlägger de uppgifter som åligger förbundet. Förbundskansliet är 
förbundets verksamhetsort. 

 
5.7 Anställd personal 
 
5.7.1 Förbundsstyrelsen kan besluta om anställning av personal som utför 

arbetsuppgifter som beslutas av Förbundsstyrelsen. Arbetsuppgifterna ska 
formuleras i särskilda befattningsbeskrivningar. 

 
5.7.2       Förbundet är arbetsgivare för anställd personal. Alla beslut som rör 

anställning, anställningsvillkor samt arbetsuppgifter för anställd personal ska 
behandlas och beslutas av förbundsstyrelsen. 

 
5.8 Medlemstidskrift 
 
5.8.1 Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare och redaktör för 

medlemstidskriften.  
 
 



5.9 Webbsida  
 
5.9.1 Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare samt administratör för 

webbsidan. 
 

6 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING 
 
6.1 Stadgeändring 
 
6.1.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie förbundskongress. 
 
6.1.2 Förslag till stadgeändring kan framläggas av förbundsstyrelsen, envar 

förbundsmedlem eller av ansluten förening. 
 
6.1.3 Förslag till stadgeändring ska skriftligen vara förbundskansliet tillhanda 

senast den 15 december året före ordinarie kongress. 
 
6.1.4 Inkomna förslag till stadgeändringar ska snarast göras tillgängliga för 

förbundets medlemmar genom publicering på SFF:s webbsida samt 
tillsändas föreningarna. 

  
6.1.5 För beslut om stadgeändring fordras bifall av minst två tredjedelar av de vid 

förbundskongressen avgivna rösterna. 
 
6.2 Upplösning 
 
6.2.1 För upplösning av SFF fordras beslut av två på varandra följande 

förbundskongresser, varav minst en ordinarie. Minst tre månader måste 
förflyta mellan dessa kongresser 

 
6.2.2 För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar av de på vardera 

kongresserna avgivna rösterna biträder förslaget. 
 
6.2.3 Förslag till upplösning ska läggas fram på sätt som föreskrivs om ändring av 

stadgar. 
 
6.2.4 Vid beslut om upplösning ska beslut fattas om disposition av SFF:s 

tillgångar. Dessa ska användas för ändamål som gagnar filatelin. 
 
 


