STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2020
STYRET
Formann (1 år): Ingvar Austrått
Kasserer (2 år): Oddmund Fuglestad
Styremedlem (2 år): Henning Nevland

Nestformann (1 år): Kjell Undheim
Sekretær (2 år): Tore Nordvik
Vararepresentant (1 år): Gard Emsøy

ANDRE TILLITSVERV:
Valgkomite: Nils Ove Sjo (2 år) og Alf Kåre Skjæveland (1 år)
Revisor: Roald Holen (2 år) og Trond Valheim (1 år)
MEDLEMSOVERSIKT
Det var 77 betalende medlemmer, og 2 korresponderende medlem pr. 31.12.20.
AUKSJONER
Auksjonsomsetningen var kr. 527.198,MØTER
SRMK har i 2020 hatt 8 klubbmøter med auksjon. På grunn av korona ble møtet i april utsatt til
juni. Oppmøte har vært stabilt med mellom 20 og 30 frammøtte. De tre første klubbmøtene har
vært avholdt på Fogdahuset i Sandnes, mens de resterende ble avholdt i Sandnes Frikirke for å
overholde gjeldene smitteverntiltak. På julemøte ble det servert smørbrød og kaffe. Ved hvert
møte ble det opplyst om hva som er nytt fra myntfronten, blant annet om nye mynter og sedler.
Medlemmene har også fått tilbud om å kjøpe årets mynter, ruller og myntsett. På grunn av
korona har det ikke vært reisevirksomhet blant klubbens medlemmer. Gjennom klubbens
Facebooks side legges det ut fortløpende meldinger angående kommende møter mm.
På møtene i januar og mars har det vært holdt foredrag. I januar var Olle Hemdorff fra
Arkeologisk Museum på besøk og holdet et innlegg om skatter i viking-graver i Rogaland. På
marsmøtet holdt Tore Nordvik foredrag om utmyntningen i Nidaros.
ANDRE AKTIVITETER:
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 33.000. Klubben har også egen facebook
side: Stavanger og Rogaland Myntklubb hvor diverse informasjon legges ut fortløpende.
Sandnes 07.05.2021.
Tore Nordvik
Sekretær

