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1 - Indledning 
Dette dokument beskriver Organisationsstrukturen i Danmarks Filatelistforbund, samt 

opgavefordelingen blandt bestyrelsesmedlemmer. Dokumentet forventes løbende opdateret med 

udgangspunkt i bestyrelsens sammensætning, samt de opgaver der aktuelt er relevante.  

I organisationsdiagrammet i afsnit 2 er der med afsæt i vedtægterne for Danmarks Filatelist Forbund vist 

den aktuelle struktur.  

2 - Organisationsdiagram 
Styrende for arbejdet er de danske filatelistforeninger og danske foreninger med tilknytning til filatelien, 

som er medlem af Danmarks Filatelist Forbund, jf. vedtægternes §1.1.  

Herunder er illustreret DFF’s bestyrelse, som er markeret med grønt. Bestyrelsen har et 

forretningsudvalg, som udgøres af 3 medlemmer: Formand, næstformand (markeret med lyserødt) samt 

et menigt medlem af bestyrelsen. Derudover er der 2 udvalg under bestyrelsen. Et af disse 

(Udstillingsudvalget) har også eksterne medlemmer, som er medlem af en klub under Danmarks 

Filatelist Forbund. Begge udvalg er markeret med gult. Det samme er dommerkollegiet, som også er 

tilknyttet bestyrelsen. 

 

Forretningsføreren (markeret med gråt) er ansat af den samlede bestyrelse og forestår den daglige drift 

af kontoret. 



3 - Aktuel fordeling af faste opgaver 
Med afsæt i konstitueringen efter repræsentantskabsmødet den 10. september 2022 og aftale på 

bestyrelsesmødet den 30. oktober 2022 er opgavefordelingen beskrevet nedenfor. 

3.1 - Bestyrelse 2022-2024 

Formand: Lars Peter Svendsen 

Ansvarlig for koordinering af DFF’s samlede virksomhed (jf. §12.2 i vedtægterne). 

Opgaver: 

• Ansvarlig for sekretariatet 

• Repræsentative opgaver i møder og fora på vegne af DFF 

• Kontakt til PostNord 

• Kontakt til Enigma 

• Kontakt til de nordiske formænd 

• Kontakt til FEPA & FIP 

• Medlem af bestyrelsen for DFF’s Fond og Fællesfonden. 

Næstformand: Niels Erik Thunbo Pedersen 

Opgaver: 

• Web-master for Danfil.dk 

• Medlem af forretningsudvalget 

• Formand for Komiteen for Danmarks-Medaillen 

Anders Jørgensen 

Opgaver: 

• Web-master og administrator for DFF’s netsalg 

• Medlem af PR-udvalget 

• Områdeansvarlig, Nord- og Østjylland 

Charlotte Stryhn 

Opgaver: 

• Administrator på DFF’s Facebook-side 

• Medlem af PR-udvalget 

• Medlem af udstillingsudvalget 

• Områdeansvarlig, Midt- og Vestsjælland, samt Lolland-Falster 

Ebbe Eldrup 

Opgaver: 

• Medlem af forretningsudvalget 

• Formand for udstillingsudvalget 



• Kontakt til Dommerstyrelsen 

• Områdeansvarlig, Nordsjælland og København, samt de landsdækkende klubber 

• Medlem af bestyrelsen for Fællesfonden og DFF’s fond 

Bo Pallesen 

Opgaver: 

• Områdeansvarlig, Sydjylland og Fyn 

Rolf Genz 

Opgaver: 

• Formand for PR-udvalget 

• Områdeansvarlig, Midt- og Østjylland 

3.2 - Forretningsfører 

Forretningsfører: Annette Tinning 

Forretningsføreren refererer i sit virke til formanden. 

Faste opgaver:  

• Ansvarlig for kontorets drift, administration og økonomi  

• Ansvarlig for DFF’s webshop (Newstamps) 

• Bindeled til tirsdagsholdet (frivillige, der hjælper til på forbundskontoret) 

 

Det bemærkes, at forretningsførerens stillingsbeskrivelse går forud for det, der er nævnt i dette notat. 

3.3 - Udvalg 
De udvalg, der nedsættes af DFF’s bestyrelse, skal have mindst et bestyrelsesmedlem som medlem, så 

forankringen til bestyrelsen er sikret. 

Forretningsudvalget: 

Varetager koordinering af den daglige drift. 

Medlemmer af forretningsudvalget: 

• Lars Peter Svendsen 

• Niels Erik Thunbo Pedersen 

• Ebbe Eldrup 

PR-udvalget: 

Varetager indsatsen mht. public relations, image-markedsføring og kommunikation for DFF. 

Medlemmer af PR-udvalget: 

• Rolf Genz 

• Charlotte Stryhn 



• Anders Jørgensen 

 

Faste opgaver: 

• Danfil-hjemmeside 

• Facebook 

 

Udstillingsudvalget: 

Ansvaret for accept af og koordinering med udstillinger på dansk jord (Klub, nationale og internationale) 

Medlemmer af udstillingsudvalget: 

• Ebbe Eldrup 

• Charlotte Stryhn 

• Poul Andersen 

• Palle Offersen 

 

Faste opgaver: 

• Vejledning/rådgivning af klubber i forbindelse med udstillinger 

• Tilsyn med og udlån af udstillingsrammer 


