
LOVER FOR STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB 

§1.  

Stavanger og Rogaland Myntklubb som ble stiftet 26. juni 1974, har som formål å arbeide for 

numismatikkens trivsel og framgang i Rogaland fylke og for å bekjempe numismatiske 

svindelprodukter.  Dette søkes oppnådd ved møter, foredrag, utlån av litteratur samt ved anordning 

av bytte- og kjøpeforbindelser. 

§2.  

Søknad om å bli tatt opp som medlem innsendes styret.  Hvis ingen innsigelser kommer fram, skjer 

opptagelsen på neste møte.  Søkere under 15 år, må ha foresattes samtykke til medlemsskap.  

Gjester kan med lederens samtykke gis adgang til klubbens møter.  En gjest som møter for tredje 

gang må søke opptak i klubben. 

§3. 

Personer med mynthandel som profesjon eller bierverv har ikke anledning til å drive mynthandel på 

klubbens møter i noen som helst form før det ordinære møteprogrammet er avsluttet og lederen har 

erklært møtet for hevet. 

§4. 

Et medlem som i sin framferd bringer vanry over klubben eller misbruker klubben kan ekskluderes på 

medlemsmøte etter styrevedtak. Eksklusjonen krever simpelt flertall ved skriftlig avstemming. 

§5. 

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og skal betales innen utgangen av mars samme år. 

Hvis kontingenten ikke betales innen en måned etter denne frist opphører medlemsskapet for 

vedkommende medlem. 

§6. 

Møteprogrammet for hele året vedtas av styret. Det skal være minimum 5 møter. 

§7. 

Ordinær generalforsamling avholdes senest 28. februar til framlegging av årsberetning og revidert 

regnskap pr. 31/12, samt til valg av styre, valgkomité og revisorer. Avskrift av årsregnskapet legges 

fram til gjennomsyn på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når 

dette finner det påkrevd eller etter skriftlig forlangende av minst 10 medlemmer, og innkallelsen 

skjer med minst 8 dagers varsel. 

For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må minst 10 av klubbens medlemmer være 

tilstede. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet under valg skjer avgjørelsen ved 

loddtrekning, eller avgjør lederens stemme utslaget. 

§8. 

Styret består av 5 medlemmer; Leder, kasserer og tre styremedlemmer.  Leder velges for ett år ved 

særskilt valg.  De øvrige 4 styremedlemmene velges for 2 år ved særskilt valg.  Foruten styret velges 

også 1 varamedlem for 2 år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter valget. For å bli 

valgt inn i styret må man være fylt 18 år. 



§9. 

Oppløsning av klubben kan kun skje ved 2/3 flertall på 2 påfølgende lovlig innkalte 

generalforsamlinger. Avstemmingen skal være skriftlig. 

§10. 

Ved oppløsning av klubben skal klubbens aktiva skal fordeles mellom humanitære og kulturelle tiltak 

etter nærmere vedtak. Klubbens samling av bøker, mynter, medaljer etc. skal selges på 

medlemsauksjon  

§11. 

Forandring av lovene kan kun foretas av en generalforsamling, og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 

Forslag til slike forandringer må legges fram gjennom styret på et tidligere møte. 
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