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UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET
B2.3: JURYREGLEMENTE
Tillägg
Bestämmelser för juryelever
1. Inledning
Dessa bestämmelser gäller för juryelever vid frimärksutställningar godkända av Sveriges Filatelist-Förbund eller av Sveriges Frimärksungdom och som arrangeras i Sverige.
Bestämmelserna ansluter till av Sveriges Filatelist-Förbund fastställt juryreglemente.

2. Intresseanmälan
Intresserade samlare som vill bli juryelever ska anmäla sitt intresse till Utställningskollegiet (UK).
UK kan också ta initiativ och tillfråga samlare om intresse finns att bli juryelev.
Intresseanmälan ska alltid inlämnas skriftligt på särskild blankett som tillhandahålls av UK.

3. Kvalifikationskrav
För intresserade som vill bli elev på regional nivå:
• Intresserad ska ha ett personligt intresse för utställningsverksamhet i allmänhet och bedömningsverksamhet i synnerhet.
• Intresserad ska som utställare, eller på annat motsvarande sätt, ha dokumenterade kunskaper i samlingsuppbyggnad.
• UK rekommenderar att intresserad före regionalt elevskap ska genomgå av UK arrangerad
jurykurs eller motsvarande juryträning.
Regional juryman som vill bli elev på nationell nivå:
• Regional juryman ska ansöka skriftligt om elevskap på blankett som tillhandahålls av UK.
• Regional juryman ska i övrigt uppfylla de kriterier som gäller för att vara ”aktiv juryman”
enligt SFF:s juryreglemente.
Nationell juryman som vill bli elev på nordisk och internationell nivå:
• Nationell juryman ska ansöka skriftligt om elevskap på blankett som tillhandahålls av UK.
• Nationell juryman ska i övrigt uppfylla de kriterier som gäller för att vara ”aktiv juryman”
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•

enligt SFF:s juryreglemente. För elevskap på nordisk och internationell nivå ska också de
kriterier som i övrigt gäller enligt FIP:s respektive FEPA:s bestämmelser vara uppfyllda.
Juryelever som godkänns av UK för elevskap på nordisk nivå bör ha förutsättningar att
senare kunna nomineras för elevskap på internationell nivå.

4. Beslut om juryelever
Utställningskommittén beslutar om juryelever och utser också dessa till utställningar.
Utställningskommittén behandlar endast skriftliga ansökningar (på blankett som tillhandahålls av
UK).

5. Genomförande av elevskap
a) Bedömningsklasser
Vid varje utställning (regional eller nationell) kan en juryelev maximalt prövas för godkännande i
tre olika bedömningsklasser, utöver ett eventuellt elevskap i litteraturklassen (endast nationell
nivå).
Juryelev kan prövas i följande bedömningsklasser:
• Traditionell filateli
• Posthistoria
• Helsaker
• Luftpost
• Stämpelmärken
• Maximafilateli
• Astrofilateli
• Motivfilateli
• Ungdomsfilateli
• Open-klass
• Vykortsklass
• Filatelistisk litteratur
Bedömningskompetens att bedöma exponat i enramsklassen erhålls senare som godkänd juryman.
b) Antal exponat
På regional nivå bör om möjligt juryelev prövas i minst tre olika bedömningsklasser, varav en av
klasserna ska anses vara elevens huvudklass. För att erhålla bedömningskompetens på regional
nivå ska juryeleven självständigt bedöma minst två exponat i huvudklassen och minst ett exponat
i varje övrig klass.
På nationell nivå prövas juryeleven i sin huvudklass och om så bestämts, i ytterligare högst två
bedömningsklasser (utöver eventuellt i litteraturklassen). Juryeleven ska självständigt bedöma
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minst tre exponat i huvudklassen och i förekommande fall minst två exponat i varje övrig klass.
Skulle någon bedömningsklass inte omfatta det antal exponat som krävs för elevskapet, kan det
inte genomföras i denna bedömningsklass.
c) Ansvar och handledning
Juryns ordförande ansvarar för att dessa bestämmelser följs.
När juryelev vid en utställning genomfört sitt elevskap enligt dessa bestämmelser, ska denne övergå
till ordinarie jurygrupp och handleds då av gruppledare eller motsvarande.
d) Självständig bedömning
Juryns ordförande väljer ut och anvisar juryeleven vilka exponat denne ska bedöma. Elevexponaten
ska bedömas självständigt av juryeleven, utan yttre påverkan och andra förberedelser än de som
övriga i juryn kunnat vidta före utställningen (tillgång till hela exponatförteckningen med planer
och eventuella synopsis). Juryeleven ska meddelas vilka exponat denne självständigt ska bedöma
i samband med att bedömningsuppgiften utdelas, normalt vid juryns första sammanträde (samling).
e) Genomförande
Inledningsvis tilldelar juryns ordförande eleven uppgift om dennes elevexponat, som ska bedömas
självständigt av eleven.
Därefter bedömer juryeleven självständigt samtliga elevexponat på ordinarie bedömningsprotokoll. Därvid ska bedömningspoäng för alla bedömningskriterier anges samt de kommentarer
som eleven vill ge till utställaren i samband med jurykritiken. Dessa kommentarer skrivs direkt på
bedömningsprotokollet.
Därefter lämnas bedömningsprotokollet från elevens självständiga bedömningsarbete till juryordföranden, som anvisar eleven att fortsätta arbetet tillsammans med den grupp denne ska ingå i för
fortsatt handledning. Gruppen ska vänta med bedömningen av elevexponaten till dess att eleven
anslutit till gruppens gemensamma arbete.
I samband med gruppens bedömning av elevens exponat förväntas eleven vara initiativtagare till
bedömningen av de specifika exponaten. Därvid ska juryeleven argumentera för sin bedömning
inför gruppen.
Slutligen, i ett senare skede som juryordföranden anvisar, hålls ett muntligt kunskapsförhör med
juryeleven. Juryordföranden eller av denne utsedd juryman genomför detta förhör utifrån det
frågeurval som tillhandahålls av UK.
f) Skriftligt omdöme
Vid juryns slutsammanträde ska juryordföranden ge ett skriftligt omdöme om elevens arbete på det
bedömningsformulär som tillhandahålls för juryelever. Efter utställningen ska detta bedömningsformulär tillsammans med elevbedömningarna tillställas Utställningskommitténs ordförande. På
elevbedömningarna (varje enskilt protokoll) ska framgå elevens självständiga bedömning enligt
ovan, samt tydligt vara angivet juryns bedömning avseende poängen för varje bedömningskriterium.
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g) Krav för godkänt elevskap
För att godkännas som juryelev förväntas juryelevens individuella bedömning av elevexponaten
resultera i samma medalj eller plus/minus ett medaljsteg från juryns slutliga bedömning. Skulle
elevens individuella bedömning skilja ytterligare, ska orsakerna till detta framgå i juryordförandens
slutliga rapport till UK:s ordförande.

6. Godkännande av juryelever
Utställningskommittén behandlar inkomna rapporter (protokoll och elevbedömningar) avseende
juryelever.
Utställningskommittén godkänner juryeleven och föreslår inval i Utställningskollegiet som juryman för aktuell nivå, med aktuella och godkända bedömningskompetenser.
I samband med inval som ny juryman (regional nivå) förväntas jurymannen vara närvarande vid
UK:s sammanträde och hålla en personlig, filatelistisk presentation av sig själv inför det samlade
kollegiets medlemmar.

7. Bestämmelsernas giltighet
Dessa bestämmelser har antagits av UK:s styrelse vid ordinarie styrelsesammanträde den 14 januari
2007 och tillämpas omgående. Reviderade på ordinarie UK-möte den 12 november 2017.
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