REGLEMENTE FÖR PHILEA AWARD
Frimärks- och vykortsutställningar är filatelins, kanske, viktigaste reklamfönster. Genom
utställningarna lockas nya samlare. Redan befintliga samlare inspireras, genom att studera
utställda exponat, till nya samlingsområden och prövandet av nya uttryckssätt inom filatelin.
Philea Award är det främsta beviset för ett framgångsrikt utställningsexponat i Sverige
under ett utställningsår
Philea Award utgörs av en båt i glas, benämnd MEMORY, formgiven av Bertil Vallien och
skapad vid KostaBoda Glasbruk. Båten ska påminna om de månghundraåriga postvägarna till
sjöss såväl inom Sverige som till Sveriges grannländer. Båten ska dessutom ses som ett
uttryck för människans strävan att söka det nya, det hittills okända, även inom filatelin.
Detta gäller för Philea Award:
1. Priset kan delas ut en gång per kalenderår vid av Sveriges Filatelist-Förbund
sanktionerad nationell utställning eller annan utställning i Sverige, som utväljs och
bestäms av donatorn själv i samråd med Sveriges Filatelist-Förbunds
utställningskommitté.
2. Priset tilldelas det, enligt respektive utställningsjury, bästa seniorexponatet i
bedömningsklasserna (undantaget mästarklassen) och som inte tidigare erhållit
priset.
3. Priset utgörs av ett vandringspris, ett diplom samt en nål/brosch att bäras till
kavaj/motsvarande kvinnlig klädsel. På sikt kommer en särskild ”rulla” att skapas där
mottagarna får skriva in sina namn.
4. Belöningen delas ut vid Palmarès (motsvarande event).
5. Priset får förvaras av belöningsmottagaren intill 4 veckor före nästa utställning där
juryn får disponera priset för utdelning. Diplom och nål/brosch behålls av
mottagaren. Mottagare av priset får disponera det i högst 24 månader, varefter det
återlämnas till AB Philea.
6. På vandringsprisets sockel kommer det att fästas en silverplatta med mottagarens
namn och belöningsår. Donatorn bekostar anskaffning av och svarar för montering av
silverplattor.

Detta reglemente är upprättat av AB Philea den 12 augusti 2016 och uppdaterat den 18 juni
2017. Reglementet har, i uppdaterat skick, godkänts av Sveriges Filatelist-Förbund,
Utställningskommittén, den 12 juli 2017.

