Regler for Oslo Filatelistklubbs klubbaftener / auksjoner
(vedtatt på styremøte 26/3 2014)
1.

OFKs klubbaftener har til formål å gi klubbens medlemmer anledning til samvær, der
de kan bytte, kjøpe og selge frimerker og andre filatelistiska, samt utveksle meninger
om filatelistiske emner. Klubbens auksjoner holdes på disse aftener.

2.

Klubbaftener holdes – når ikke annet blir bestemt – mandager det ikke er ordinært
møte i Oslo Filatelistklubb i månedene september – mai.

3.

Adgang til klubbaftener har bare klubbens medlemmer og deres gjester.

4.

Alle som møter på en klubbaften plikter uoppfordret å tegne sitt navn i en utlagt
protokoll.

5.

Klubbaftene administreres av auksjonsutvalgets medlemmer, som også er
klubbaftenutvalg. De påser at alt går rolig og ordentlig for seg og er nye medlemmer
behjelpelig med å bli kjent med de øvrige medlemmer.

6.

Utvalget oppnevnes av OFKs styre årlig. Oppnevnelsen skjer med virkning fra 1. juli.
Utvalget framlegger oversikt over omsetning hvert halvår. Forholdet mellom styret og
auksjonsutvalget fastsettes forøvrig i en særskilt avtale mellom styret og
auksjonsutvalget.

7.

Innleverere til auksjonen kan være klubbens medlemmer eller etterlatte etter
medlemmer i OFK.

8.

For innlevering av objekter gjelder følgende regler dersom innleverer selv monterer og
beskriver sine objekter:
a) Objektene settes opp i klubbens auksjonsomslag som fås utlevert gratis fra styret
eller auksjonsutvalg.
b) Objektene beskrives best mulig på omslaget med land/område, katalog og
katalognummer, katalogverdi og status. For norske merker brukes Norgeskatalogen,
ellers kan AFA, Facit, Michel, Stanley Gibbons og Yvert brukes. Dersom innleverer
ønsker å fastsette en minstepris, kan dette oppføres som utropspris på objektet.
c) Objektene leveres til auksjonsutvalget, tydelig merket med innleverers navn,
adresse og kontonummer hvor auksjonsoppgjør ønskes overført.
d) Alle objekter må være ekte og av allminnelig anerkjent kvalitet.
Eventuelle falsifikater og reparerte merker må være tydelig angitt som slike. Defekter
bør påvises. Klare defekter må ikke uten videre inngå i oppgitt katalogverdi for
objektet. Objektene oppføres på en liste påført innleverers navn som vedlegges ved
innlevering.
e) Til dekning av auksjonsomkostninger trekkes innleverer ved oppgjør 10 % av
tilslagssummen. Oppgjør vil normalt finne sted innen 6 uker fra auksjonsdato.
f) Innleverer bemyndiger auksjonsutvalget til å fastsette utropspris på de objekter hvor
innleverer ikke har gjort det, videre til på sine vegne å avgjøre reklamasjoner eller gi
prisavslag hvis det kan påvises ikke angitte feil aller mangler ved objektet.
g) Auksjonsutvalget har rett til å avvise objekter det ikke finner skikket til omsetning,

hvor utropsprisen ansees for høyt satt eller hvor det kan være tvil om beskrivelsen.
9.

For innleverer som ikke selv ønsker å montere objektene, kan auksjonsutvalget påta
seg å montere objektene for salg. Til dekning av utgiftene med dette arbeidet, kan
auksjonsutvalget beregne en monteringsavgift på kr 10.- pr objekt. Ved større
innleveringer, f.eks dødsbo, kan annen godtgjørelse for utstykning avtales særskilt
med innleverer/dødsbo.

10.

Ved kjøp på OFKs auksjoner gjelder følgende regler:
a) Høyeste bud får tilslaget. Ved like bud avgjør auksjonarius hvem som får tilslaget
(skriftlige bud går foran tilsvarende bud i salen) Budene går etter føgende skala:
til kr 100,til kr 300,til kr 500,til kr 1000,over kr 1000

kr 5,kr 10,kr 25,kr 50,kr 100,-

Bud som ikke følger skalaen (f.eks. kr 310,-) reduseres til korrekt budsteg (f.eks. kr
300,-) og går ikke foran tilsvarende bud (f.eks. kr 300,-) med mindre det er mottatt
først.
Budgivning foregår ved visning av nummerskilt eller ved skriftlig bud (som kan
avgis fram til auksjonsstart)
Bud under utropspris strykes.
Ved like skriftlige bud går det først innkomne foran det /de øvrige. Startpris blir
regulert ned til trinnet over det nest høyeste bud. F.eks. utrop kr 100,-, to skriftlige
bud på henholdsvis kr. 110,- og kr. 150,- gir startpris på kr. 120,-. Dette blir
tilslaget hvis ingen i salen byr.
b) Salg foregår som regel mot kontant betaling. Auksjonsutvalget kan nekte å gi
kreditt. Reklamasjonsfrist for salg i salen er 7 dager. For salg pr. skriftlig bud er
reklamasjonsfristen 10 dager fra poststemplets dato. Lengre reklamasjonsfrist kan
avtales. Objektene skal returneres i sin helhet sammen med reklamasjonen.
Samlinger, massevare og kilovare selges uten noen form for reklamasjonsrett.
Reklamasjon avgjøres av auksjonsutvalget og kan innklages til styret i Oslo
Filatelistklubb, som har endelig avgjørelse.
c) Auksjonene er for medlemmer av Oslo Filatelistklubb. Styret kan beslutte at
medlemmer i andre forbundsklubber gis adgang eller kan inngi skriftlig bud på de
oppsatte objekter..
d) Til tilslagsummen legges 12 % som auksjonsutvalgets provisjon. Ved utsendelse
av objekter til skriftlige budgivere tillegges dessuten porto og eventuelle postale
avgifter etter gjeldende portosatser.
11.

Usolgte objekter trekkes tilbake og returneres normalt til innleverer for innleverers
kostnad. Etter avtale med innleverer kan usolgte objekter settes opp på senere
auksjoner, eventuelt legges ut til ettersalg på senere møter eller arrangementer hvor
klubben deltar.

