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Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 27. maj 1978 og senest ændret på det 
ordinære repræsentantskabsmøde den 15. september 2012. 
 
 

Vejledning 
Sæt musen på det punkt, du ønsker at se, hold Ctrl tasten nede 

og tryk samtidig på venstre musetast, og du kommer direkte til det ønskede afsnit. 
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FORMÅL 
§ 1.1 
Danmarks Filatelist Forbund (DFF) er en sammenslutning af: 
a. Danske filatelistforeninger samt 
b. Danske foreninger med tilknytning til filatelien 

§ 1.2 
DFF's formål er 
a. at virke for dansk filateli og udbrede kendskabet til og interessen for filatelien 
b. at være koordinerende organ for medlemsforeningerne 
c. at varetage dansk filatelis interesser overfor postvæsener, myndigheder, samarbejds-

partnere og i øvrigt på enhver måde 
d. at repræsentere dansk filateli i det Internationale samarbejde bl.a. gennem tilslutning til 

Federation Internationale de Philatelic (FIP) og Federation of European Philatelic Asso-
ciations (FEPA), samt at varetage dansk filatelis interesser udenlands 

e. at organisere filatelistiske aktiviteter herunder udvikle nye filatelistiske aktiviteter og 
igangsætte disse selv eller sammen med medlemsklubber. 

ORGANISATION 
§ 2 
DFF består af: 
a. Danske filatelistforeninger 
b. Enkeltpersoner med interesse for filatelien – særskilt reglement 
c. Associerede foreninger – særskilt reglement 

§ 3.1 
DFF’s øverste myndighed er repræsentantskabet. 

§ 3.2 
DFF ledes af en bestyrelse, valgt af repræsentantskabet. 
§ 3.3 
De daglige forretninger varetages af en af bestyrelsen antaget og af DFF lønnet forretningsfø-
rer. 

§ 3.4 
DFFs regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

§ 3.5 
DFF’s medlemsblad er Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT). 

§ 3.6 
DFF’s hjemsted er forbundets kontoradresse. 
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MEDLEMSKAB 
§ 4.1 
Efter ansøgning kan optages foreninger, hvis formål er i overensstemmelse med DFF’s ved-
tægter. 

§ 4.2 
For at blive gyldigt medlem, skal en forenings optagelse efter bestyrelsens indstilling god-
kendes af DFF's repræsentantskab på førstkommende ordinære møde efter ansøgningens 
modtagelse i DFF. 

§ 4.3 
En forenings optagelse som medlem af DFF berører ikke foreningens selvstændighed, lige-
som ingen optaget forening hæfter for mere af DFF’s gæld end eventuelt skyldigt 
kontingent. 
Medlemsforeningernes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med DFF's 
vedtægter. 

§ 4.4 
Medlemsforeningers eventuelle vedtægtsændringer fremsendes til DFF i underskrevet 
stand. 

OPTAGELSE 
§ 5.1 
Ansøgning om optagelse skal ske på den af DFF’s bestyrelse udarbejdede blanket. 

§ 5.2 
Ansøgning skal vedlægges foreningens gældende vedtægter, underskrevet af foreningens 
formand. 

§ 5.3 
Ansøgningen skal vedlægges foreningens samlede medlemsfortegnelse med angivelse af, 
hvilke af foreningens medlemmer, der er A-medlem af en anden forening tilsluttet DFF. 
Denne forenings navn skal anføres. 

§ 5.4 
Ansøgning om en forenings optagelse i DFF behandles på det nærmest følgende bestyrelses-
møde efter modtagelse af ansøgningen. Bestyrelsen kan beslutte foreløbig optagelse, som gi-
ver den optagelsessøgende forening fulde medlemsrettigheder fra et af bestyrelsen fastsat 
tidspunkt, dog ikke stemmeret om foreningens optagelse. Den foreløbige optagelse meddeles i 
DFT. 
Endelig optagelse sker efter repræsentantskabets beslutning. 
Ansøgninger om optagelse, som er indgivet senest den 31. maj før et repræsentantskabsmø-
de, skal behandles på det pågældende møde. 

§ 5.5 
Enkeltpersoner kan efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, optages direkte af DFF, dog 
kun med begrænsede rettigheder. Disse medlemmer modtager DFT, har adgang til at benytte 
DFF’s biblioteker og til at deltage i DFF’s anvisningssalg som indleverer og køber, men har ikke 
yderligere rettigheder (jf. § 2b). 
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REGISTRERING OG KONTINGENT 
§ 6.1 
Foreningerne skal registrere samtlige medlemmer: 
A-medlemmer, der gennem den pågældende forening betaler til DFF's administration og til 
DFT. 
Medlemmer, der er registreret som A-medlemmer i andre medlemsforeninger og derfor 
ikke betaler yderligere til hverken DFF's administration eller DFT. Disse kan ikke medreg-
nes ved opgørelse af medlemstal, der giver stemmeret på repræsentantskabsmøder. 

§ 6.2 
Nye medlemmer i foreningerne registreres løbende og liste indsendes til DFF's kontor 2 
gange årligt, med angivelse af hvilke af disse, der i forvejen er medlem af en forening, 
tilsluttet DFF. 
Denne forenings navn skal anføres. 

§ 6.3 
Den enkelte forening skal for hvert regnskabsår betale kontingent til DFF i henhold til den 
til enhver tid fastsatte kontingent. Til brug herfor kan DFF hos medlemsforeningerne rekvi-
rere opgørelse over samtlige medlemmer i foreningen, herunder med angivelse af hvilke 
medlemmer der betaler kontingent til DFF igennem en anden forening, samt den pågælden-
de forenings navn. 

§ 6.4 
Repræsentantskabet fastsætter kontingent efter indstilling fra bestyrelsen i overensstemmel-
se med de fastsatte bestemmelser. 
§ 6.6 
Der findes specielle kontingenter (ungdom, husstand og special), der fastsættes af DFF’s be-
styrelse. For disse medlemmer gælder specielle regler angivet i særskilt reglement. 

UDMELDELSE 
§ 7. 
Udmeldelse af DFF skal ske skriftligt ved rekommanderet brev til DFF’s kontoradresse, og 
skal være modtaget senest den 30. juni, således at udmeldelsen træder i kraft ved det på-
gældende regnskabsårs slutning den 31. december. 

EKSKLUSION 
§ 8.1 
Medlemsforeninger og enkeltpersoner iht. § 2b, der tilsidesætter DFF's vedtægter eller de af 
repræsentantskabet trufne beslutninger eller i øvrigt modarbejder DFF's interesser, kan eks-
kluderes. 

§ 8.2 
Foreningsmedlemmer kan ekskluderes af DFF eller kan af DFF henstilles ekskluderet af den 
eller de medlemsforeninger, som denne måtte være medlem af. 

§ 8.3 
Medlemsforeninger eller enkeltpersoner (jf. § 2b), der indstilles til eksklusion af DFF, skal 
have dette meddelt med 14 dages varsel ved rekommanderet brev fra DFF. Disse har ret til 
at fremføre deres synspunkter på det bestyrelsesmøde, hvor sagen behandles. 
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§ 8.4 
Endelig afgørelse om eksklusion træffes af repræsentantskabet ved skriftlig afstemning ved 
simpelt flertal. 
Bestyrelsen kan for perioden frem til det nærmest følgende repræsentantskabsmøde beslutte 
suspension af et medlems - eller en medlemsforenings rettigheder. 
Bestyrelsens beslutning træffes ved kvalificeret flertal. 

§ 8.5 
Meddelelse om suspension eller eksklusion skal bringes til de øvrige medlemsforeningers 
kendskab. Meddelelse om suspension af en medlemsforening skal udsendes af DFF’s be-
styrelse til de øvrige medlemsforeninger inden 1 uge fra beslutningsdatoen. 

§ 8.6 
Medlemsforeningerne er forpligtet til at give DFF meddelelse om eksklusion af medlemmer, 
som de måtte foretage. 

§ 8.7 
Genoptagelse af ekskluderede medlemsforeninger kan ske ved normal behandling efter 
fornyet ansøgning om optagelse. 

ÆRESBEVISNINGER 
§ 9. 
DFF kan i særlige tilfælde udnævne en person, der i bemærkelsesværdig grad har ydet en ek-
straordinær indsats for dansk filateli, til æresmedlem af DFF. Forslag herom afgøres af repræ-
sentantskabet. Behandles forslaget på et ordinært repræsentantskabsmøde, optages det på 
dagsordenen under "indkomne forslag", jfr. § 17 og § 18. 
Bestyrelsens forslag om æresmedlemskab (DFF’s guldnål) skal ikke udsendes før mødet, som 
fastsat i § 18.4. 

REPRÆSENTANTSKABET 
§ 10.1 
Repræsentantskabet er DFF's højeste myndighed og består af foreningernes valgte repræsen-
tanter. 

§ 10.2 
Den på vegne af de respektive foreninger deltagende repræsentant, har stemmeret efter føl-
gende skala. Foreninger med: 
1 til 10 A-medlemmer har 1 stemmeenhed 
11 til  70 A-medlemmer har 2 stemmeenheder 
71 til 160 A-medlemmer har 3 stemmeenheder 
161 til 250 A-medlemmer har 4 stemmeenheder 
251 til 340 A-medlemmer har 5 stemmeenheder 
341 til 500 A-medlemmer har 6 stemmeenheder 
501 til 1000 A-medlemmer har 7 stemmeenheder 
1001 til 2000 A-medlemmer har 8 stemmeenheder 
Over 2000 A-medlemmer har 9 stemmeenheder 

§ 10.3 
En forening, der er i kontingentrestance 30 dage før repræsentantskabsmødets start, har in-
gen stemmeret. 
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§ 10.4 
Foreningerne har ret til at sende det antal repræsentanter, som deres stemmeenheder angi-
ver. 

§ 11.1 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hver andet år (i år med lige årstal) inden udgan-
gen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved brev til de enkelte 
medlemsforeningers formænd, samt ved bekendtgørelse i DFT (det sidste nummer, der ud-
kommer inden den 1. juli med angivelse af dagsorden). 

§ 11.2 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer 
finder det påkrævet, eller når det skriftligt begæres af formændene for foreninger, hvis med-
lemstal af A-medlemmer udgør mindst en fjerdedel af det samlede medlemstal af A-med-
lemmer i de i DFF tilsluttede foreninger, og som udgør mindst en tiendedel af DFF's med-
lemsforeninger. Motiveret krav skal indgives til DFF’s bestyrelse. 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel og afholdes 
senest 2 måneder efter begæringens fremkomst. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, samt en motivering for indkaldelsen. 

§ 11.3 
Senest 14 dage før det ordinære og senest 5 dage før det ekstraordinære repræsentantskabs-
mødes afholdelse skal den enkelte forenings formand give DFF skriftlig meddelelse om, 
hvem der repræsenterer foreningen. 

§ 11.4 
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er, bortset fra ved afstemning om opløsning af 
DFF jfr. § 24, beslutningsdygtigt med det antal stemmeenheder, der er repræsenteret. 

VALG AF FORMANDEN 
§ 12.1 
Formanden vælges af repræsentantskabet for 2 år og kan efter udløbet af en funktionsperiode 
genvælges. 

§ 12.2 
Formanden er, som ansvarlig for koordinering af DFF's samlede virksomhed, berettiget til at 
give møde i alle udvalg inden for DFF’s organisation. 

VALG AF BESTYRELSEN 
§ 13.1 
Bestyrelsen består af: 
DFF’s formand, samt 6 bestyrelsesmedlemmer, valgt af repræsentantskabet. 

§ 13.2 
Valgperioden for DFF's formand er 2 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 
år. Genvalg kan finde sted. 
Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer skiftevis på repræsentantskabsmøderne. 

§ 13.3 
Der vælges 2 suppleanter, der vælges for 2 år. 
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§ 13.4 
Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget, der ikke fremsættes af bestyrelsen, skal indsen-
des til DFF’s kontor senest 31. maj i det år, repræsentantskabsmødet afholdes. Ved ekstraor-
dinært repræsentantskabsmøde dog senest 8 dage for mødets afholdelse. Hvis der ikke er 
opstillet kandidater til alle pladser, kan bestyrelsen foreslå yderligere kandidater. Alle kan-
didater skal om muligt præsenteres i DFT inden repræsentantskabsmødet. 
§ 13.5 
Ingen funktionsfolk eller medlemmer af bestyrelsen må - uden bestyrelsens vidende og accept - 
samtidigt påtage sig bestyrelsesarbejde i filatelistforeninger eller i andre foreninger med 
interesser tilknyttet filatelien, såfremt disse foreninger ikke er tilknyttet DFF. 

§ 14 
Bestyrelsen skal vælge en næstformand, men fordeler i øvrigt selv funktionerne blandt 
sine medlemmer. 
§ 15 
Hvis DFF's formand afgår inden en valgperiodes udløb, indtræder næstformanden mid-
lertidigt i dennes funktion, og samtidig indtræder en suppleant i bestyrelsen, begge indtil næ-
ste ordinære repræsentantskabsmøde.  
Hvis der i perioden indtil et kommende repræsentantskabsmøde ved et bestyrelsesmedlems af-
gang ikke findes nogen suppleant for den fratrædende, besætter bestyrelsen den ledige post ved 
konstitution. I alle tilfælde af en suppleants indtræden i bestyrelsen beklædes posten indtil næste 
repræsentantskabsmøde. 

DFF'S DAGLIGE LEDELSE 
§ 16.1 
DFF’s daglige ledelse forestås af en af bestyrelsen ansat forretningsfører. 
§ 16.2 
Forretningsføreren varetager på bestyrelsens vegne og efter dennes anvisninger DFF’s 
daglige administration af alle sager, som ved nærværende vedtægt ikke er henlagt til sær-
lige udvalg, komitéer eller lignende. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
§ 17.1 
Repræsentantskabsmødet åbnes af DFF's formand/stedfortræder, og der foretages følgen-
de på det ordinære repræsentantskabsmøde: 
a. Valg af dirigent og stemmetællere 
b. Registrering og godkendelse af de tilmeldte repræsentanter, de respektive foreningers 

medlemstal og stemmetal 
c. Bestyrelsens beretning 
d. Regnskab 
e. Indkomne forslag 
f. Kontingenter og budget 
g. Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, revisorer og 

revisorsuppleanter 
h. Optagelse af nye foreninger 
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f. Eventuelt 

§ 17.2 
Forud for det ordinære repræsentantskabsmøde skal bestyrelsens beretning og DFF's regn-
skab samt budget være udsendt til medlemsforeningerne og offentliggjort i DFT eller på 
DFF’s hjemmeside. 

§ 18.1 
Repræsentantskabet træffer alle afgørelser ved simpelt flertal, dog kræver vedtagelse af 
DFF's opløsning kvalificeret flertal. 

§ 18.2 
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet kan kun stilles af bestyrelsen, af med-
lemsforeningerne eller af lederne af DFF's funktioner. 

§ 18.3 
Forslag, stillet af andre end bestyrelsen må, for at kunne behandles på et repræsentant-
skabsmøde, være indsendt til DFF senest den 31. maj i det år, repræsentantskabsmødet af-
holdes. 

§ 18.4 
Alle forslag, som skal behandles på et repræsentantskabsmøde, skal bringes til medlemsfore-
ningernes kendskab sammen med indkaldelsen til mødet. Dette gælder dog ikke bestyrel-
sens forslag om udnævnelse af æresmedlemmer. 

§ 18.5 
Et af dirigenten og formanden godkendt referat af repræsentantskabsmødet bringes til 
medlemsforeningernes kendskab senest 2 måneder efter mødets afholdelse. 

BESTYRELSESMØDER 
§ 19.1 
Bestyrelsen forestår DFF’s virksomhed i overensstemmelse med de af repræsentantskabet 
trufne beslutninger og DFF’s vedtægter. 

§ 19.2 
Bestyrelsens formand repræsenterer DFF, tilrettelægger og leder dets virksomhed. 
Næstformanden udfører formandens funktioner, når denne er forhindret. 

§ 19.3 
Bestyrelsen samles til møde inden for 3 uger, når formanden finder det påkrævet, og skal 
holde møde, når det forlanges af mindst 3 af dens medlemmer. Bestyrelsen skal samles til 
møde mindst 3 gange i et regnskabsår. 

§ 19.4 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer har givet møde. 

§ 19.5 
Vedtagelse i bestyrelsen af et forslag kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer for forslaget. 

§ 19.6 
Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger protokolleres. 
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Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at begære forhandlingsprotokollen tilført be-
mærkninger, som den pågældende fremsætter. Referatet skal underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer opdelt i ”Deltagere” og ”Læst”. 

REVISION 
§ 20.1 
Tilsynet med DFF's regnskab udøves af 2 revisorer, hvoraf den ene fagrevisoren, skal væ-
re statsautoriseret eller registreret revisor, mens den anden er kritisk revisor. De vælges 
tillige med en suppleant af repræsentantskabet. Valgene sker enkeltvis, og funktionsperi-
oden er 2 år. 

§ 20.2 
Revisionen skal omfatte almindelig og kritisk revision af DFF's regnskab. 

§ 20.3 
Revisorerne skal føre en revisionsprotokol, som senest hvert års 30. april skal afleveres til 
formanden. I revisionsprotokollen skal beretning om revisionen af det forløbne års regn-
skab være indført. 

§ 20.4 
Revisorerne skal efter eget skøn foretage lejlighedsvise, uanmeldte revisionsbesøg. 

§ 20.5 
Revisorerne skal på bestyrelsens anmodning snarest muligt foretage uanmeldt revisions-
besøg i det omfang, det ønskes. 

§ 20.6 
Tilsynet med de af DFF etablerede virksomheder, udføres af bestyrelsen og forretningsfø-
reren samt den kritiske revisor. 

ØKONOMISKE FORPLIGTELSER 
§ 21.1 
DFF hæfter med dels midler for de af DFF og dels funktioner pådragne forpligtelser, men 
bestyrelsens medlemmer og revisorerne er ikke ansvarlige for pengemidler eller værdier 
tilhørende DFF, udover hvad der betros dem i kraft af særlige funktioner. 

§ 21.2 
DFF's enkelte medlemsforeninger hæfter ikke for DFF's forpligtelser, men kun for værdi-
er, som betros foreningen under en af de af DFF udøvende funktioner. 

§ 21.3 
Tillidsposter i DFF er ulønnede. 

§ 21.4 
Der ydes rejsegodtgørelse og diæter højst efter statens takster (normalt laveste takst) til 
bestyrelsens medlemmer, revisorer og udøverne af funktioner i DFF i det omfang, hvori 
de repræsenterer DFF eller udøver en funktion for DFF. 

§ 21.5 
DFF's bank-, sparekasse- og girokonti samt eventuelle depoter m.m. oprettes således, at 
der kun kan disponeres af forretningsføreren, når det drejer sig om almindelige kassefor-
retninger. 



VEDTÆGTER FOR DANMARKS FILATELIST FORBUND    15.09.2012 - SIDE 10.   

De løbende kasseforretninger præsenteres og godkendes på hvert efterfølgende bestyrel-
sesmøde. 
Alle andre dispositioner skal godkendes af bestyrelsen før udførelse. 

§ 21.6 
DFF er godkendt som velgørende organisation, hvorfor medlemmer, enkeltmedlemmer i 
medlemsklubberne og personer kan testamentere samlinger eller økonomiske ydelser til 
DFF. 
Endvidere kan DFF modtage gaver fra medlemmerne jf. Ligningslovens §8a med skatte-
mæssige fradrag. 
Reglerne fremgår af særskilt reglement. 

KLAGER 
§ 22.1 
Klage over forhold vedrørende DFF’s virksomheder indgives til bestyrelsen. En klage 
kan kun indgives gennem en medlemsforening, og klagen skal være tiltrådt af foreningens 
bestyrelse og være underskrevet af foreningens formand. 

§ 22.2 
Klage skal indgives skriftligt, og skal give en fuldstændig fremstilling af det påklagede for-
hold samt være ledsaget af fornødent dokumentationsmateriale. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 
§ 23 
Forslag til ændring af DFF’s vedtægter skal, hvis de ikke fremsættes af DFF's bestyrelse, 
fremsættes skriftligt og være underskrevet af formanden for en DFF tilsluttet forening se-
nest den 31. maj samme år jfr. § 18.3. 
Alle forslag til ændring af DFF's vedtægter skal fremsendes til medlemsforeningerne senest 
en måned før repræsentantskabsmødets afholdelse. 

DFF'S OPLØSNING 
§ 24.1 
Opløsning af DFF kan kun finde sted efter vedtagelse med kvalificeret flertal på 2 af hinan-
den uafhængige repræsentantskabsmøder med mindst 2 måneders mellemrum, hvoraf det 
ene skal være et ordinært repræsentantskabsmøde. 

§ 24.2 
Ved DFF's opløsning skal dets midler anvendes til almennyttige filatelistiske formål efter 
bestemmelse truffet på det senest afholdte repræsentantskabsmøde. 

VALG OG AFSTEMNINGER 
§ 25.1 
Nedenstående generelle og særlige regler gælder for valg og afstemninger i DFF. 

§ 25.2 
Valg foregår i almindelighed ved åben afstemning, medmindre mindst en tiendedel af de 
repræsenterede stemmeenheder begærer skriftlig afstemning. 
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§ 25.3 
Forekommer der ved en afstemning i forbindelse med valg stemmelighed, sættes valget 
igen til afstemning. Er der igen stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. 

§ 26.1 
Valg af formand: Er der kun opstillet en kandidat, anses den pågældende for valgt uden 
afstemning. 

§ 26.2 
Er der opstillet mere end en kandidat, stemmes der i første omgang om samtlige kandidater. 
Opnår en kandidat herved simpelt flertal, altså flere stemmer end samtlige andre kandidater 
tilsammen, er vedkommende valgt. 

§ 26.3 
I modsat fald foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der opnåede flest stemmer og den, 
der her opnår flest stemmer, er valgt. 

§ 27.1 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: De stemmeberettigede kan pr. stemmeenhed afgive indtil 
3 stemmer, dog ikke på samme kandidat. De 3 kandidater, der opnår de højeste stemmetal, 
er valgt, såfremt de samtidig hver for sig har opnået over halvdelen af de afgivne stemmer. 

§ 27.2 
Såfremt der herved vælges færre end 3 personer, foretages der omvalg blandt de personer, 
som ikke opnåede valg i første valgrunde. 

§ 27.3 
Såfremt der herved vælges færre end 3 personer, foretages der omvalg blandt de personer, 
som ikke opnåede valg i første valgrunde. 

§ 27.4 
Valg af 2 suppleanter: De stemmeberettigede kan pr. stemmeenhed afgive indtil 2 stemmer, 
dog ikke på samme kandidat. De 2 personer med det højeste stemmetal er valgt. 

§ 28.1 
Afstemninger i øvrigt: Simpelt stemmeflertal: Hvor intet andet er bestemt, træffes alle be-
slutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er et forslag bortfaldet. 

§ 28.2 
Kvalificeret flertal: Når en afgørelse skal træffes ved kvalificeret flertal, kræves der til vedta-
gelse, at mindst to tredjedele af de repræsenterede stemmer, stemmer for forslaget. 
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