STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2016
STYRET
Formann (1 år): Ingvar Austrått*
Kasserer (2 år): Oddmund Fuglestad
Styremedlem (2 år): Henning Nevland

Nestformann (1 år): Kjell Undheim*
Sekretær (1 år): Tore Nordvik*
Vararepresentant (1 år): Gard Emsøy*

ANDRE TILLITSVERV:
Valgkomite (2 år): Nils Ove Sjo og Alf Kåre Skjæveland*
Revisor (2 år): Roald Holen og Trond Valheim*

* På valg

MEDLEMSOVERSIKT

AUKSJONER

Det var 80 medlemmer pr. 31.12.16

Auksjonsomsetningen var kr. 249.376,-

MØTER
SRMK har hatt 9 klubbmøter med auksjon. Oppmøte har vært stabilt med mellom 20 og 25
frammøtte. Alle klubbmøtene har vært avholdt på Fogdahuset i Sandnes hvor det har vært servert
kaffe ved vært møte. Ved julemøtet i desember ble det også servert snitter. Foran hver auksjon
blir det opplyst om hva som er nytt fra myntfronten, blant annet om nye mynter og sedler,
kommende storauksjoner i inn og utland, og turer som blir arrangert i regi av klubben.
ANDRE KLUBBAKTIVITETER:
Klubben holdt ett innføringskurs i sedler som numismatisk samleområde i Vitenfabrikken i
Sandnes i februar. Totalt deltok det 15 medlemmer. Oddmund Fuglestad, Ingvar Austrått og Tore
Nordvik holdt hver sine foredrag innenfor sine emner, hvor hovedfokuset var norske sedler, men
også en kort innføring i hva som er populært å samle av utenlandske sedler. Dagen etter ble det
holdt en spesialauksjon på Fogdahuset hvor alle objektene var sedler.
Flere av medlemmene har deltatt på offentlige auksjoner i både inn- og utland, blant annet i mars
i regi av SRMK hvor 7 medlemmer og totalt 12 personer reiste til Munchen og deltok på
Myntmessen i Lilienthalalle 40. Ikke ulikt tidligere klubbturer ble det også satt av god til til å se
andre severdigheter i regionen man var i, og på denne turen ble det omvisning på Paulaner
Brauhaus.
To av medlemmene har også besøkt offentlige samlinger i utlandet som innehar en betydelig
samling av norske mynter. I oktober var Oddmund Fuglestad på myntkabinettet i Dresden som

blant annet har Norges første gullmynt, Bergensgyldenen til kong Hans. Dette er et unikt
eksemplar som er i den faste utstillingen. Dessuten ble mange andre norske sjeldenheter
inspisert, og et foredrag av denne turen ble avholdt på januarmøtet i 2017.
Tore Nordvik besøkte i november Eremitasjen i St. Petersburg, og fikk muligheten til å se noen
av de norske myntene der, blant annet alle norske myntene fra 1500-tallet som ligger i
samlingen, som Gimsøydaleren, samt flere viktige mynter fra 1600-tallet som har tilhørt
storsamlere som Reichel og Kreber, blant annet en 4 speciedaler 1657 fra Frederik III. Et
foredrag om dette besøket skal holdes under februarmøtet i 2017.
Klubben har egen nettside (www.robin.no/~iaustrat/coinclub.html) hvor informasjon om
auksjoner, resultater, klubbturer, foredrag, samt artikler forfattet av medlemmene legges
fortløpende ut, i tillegg til mye annet nyttig informasjon, og siden oppstarten for fem år siden har
antall besøkende passert 19.000.
Siden ifjor har også Kristiansand Mynthandel åpnet forretning i Sandnes. Medlemmer og andre
har nå igjen muligheten til å kjøpe samlerobjekter og materiell direkte over disk, noe som
klubben ser på som positivt.
Sandnes 5.2.17
Tore Nordvik
Sekretær

