STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2019
STYRET
Formann (1 år): Ingvar Austrått (g.v.)
Kasserer (2 år): Oddmund Fuglestad (i.p.v.)
Styremedlem (2 år): Henning Nevland (i.p.v.)

Nestformann (2 år): Kjell Undheim (g.v.)
Sekretær (2 år): Tore Nordvik (i.p.v.)
Vararepresentant (2 år): Gard Emsøy (g.v.)

ANDRE TILLITSVERV:
Valgkomite (2 år): Nils Ove Sjo (i.p.v.) og Alf Kåre Skjæveland (g.v.)
Revisor (2 år): Roald Holen (i.p.v.) og Trond Valheim (g.v.)
MEDLEMSOVERSIKT
Det var 74 betalende medlemmer, og 2 korresponderende medlem pr. 31.12.19.
AUKSJONER
Auksjonsomsetningen var kr. 936.245,MØTER
SRMK har i 2019 hatt 8 klubbmøter med auksjon. I tillegg ble det avholdt en internett auksjon på
ialt 1355 objekter. Det bør merkes den høye omsetningen som er rekord for klubben. Oppmøte
har vært stabilt med mellom 25 og 30 frammøtte. Alle klubbmøtene har vært avholdt på
Fogdahuset i Sandnes hvor det har vært servert kaffe ved hvert møte, dessuten smørbrød på
julemøtet i desember. 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. Medlemmene
har også fått tilbud om å kjøpe årets mynter, ruller, myntsett, samt usirkulerte sedler fra den 8.
utgaven, i år 1000 kroner seddelen. Medlemmer fra SRMK har i tillegg deltatt på myntmessen i
Singapore, og også deltatt på flere auksjoner i Oslo.
Gjennom klubbens Facebooks side annonseres det også Myntdrøs fra tid til annen, spesielt foran
auksjonene til Oslo Myntgalleri hvor medlemmene kan komme og diskutere objekter som
kommer opp på auksjon.
På flere av møtene har det vært holdt foredrag. I februar var Gunnar Thesen fra Oslo Myntgalleri
på besøk og holdet et innlegg om utmyntningen på Akershus i perioden 1628-1695. Dessuten
holdt Jostein Wallem foredrag om sin karriere som krimtekniker i politiet på desembermøtet.

Oddmund Fuglestad og Tore Nordvik holdt i april et innlegg fra besøk på myntkabinettet i Lund.
Sistnevnte innledet også en foredragsserie om utmyntningen i Norge på 1500-tallet.
ANDRE AKTIVITETER:
I 2019 ble klubben stevnet inn for Forliksrådet angående uenighet med en person som mente han
hadde fått for lite igjen for objekter han hadde levert inn til klubben for auksjon. Nestformannen
var i Forliksrådet i Time kommune hvor klubben vant frem med sitt syn. De påstander som
anklager hadde mot klubben ble tilbakevist og alle økonomiske krav frafalt.
I ett ekstraordinært styremøte etter storauksjonen 5. mars 2019 ble det oppdaget at en usolgt
mynt, 20 Kr 1910 i gull var forsvunnet. Det ble gjort flere forsøk på å spore opp mynten uten
hell. Det ble da enstemmig vedtatt at klubben skal erstatte mynten i form ved å utbetale samme
sum som utropsprisen, kr. 5500,To av medlemmene har også besøkt offentlige samlinger i utlandet som innehar en betydelig
samling av norske mynter. I januar var Oddmund Fuglestad og Tore Nordvik på myntkabinettet i
Lund. I forkant var de i kontakt med bestyreren på kabinettet og fikk tilsendt en oversikt over
museets beholdning av norske mynter. Museet har en utstilling av mynter og mynthistorien, og
spesielt kan skatten fra Igelösa fremheves. Den inneholdt som kjent et eksemplar av penningen
fra Olav Trygvasson, og var utstilt i lokalet. Dessuten fikk vi se på en rekke norske objekter som
låg i magasinet, samt tatt bilder av noen utvalgte mynter.
Klubben har egen nettside (https://www.rogaland-myntklubb.com/) hvor informasjon om
auksjoner, resultater, klubbturer, foredrag, samt artikler og presentasjoner forfattet av
medlemmene legges fortløpende ut, i tillegg til mye annet nyttig informasjon, og siden
oppstarten 17. januar 2012 har antall besøkende passert 29.000. Klubben har også egen facebook
side: Stavanger og Rogaland Myntklubb hvor diverse informasjon legges ut fortløpende.
Sandnes 02.02.2020.
Tore Nordvik
Sekretær

