
 

 

 

STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB 

ÅRSBERETNING 2022 

STYRET 

Leder: Ingvar Austrått   Styremedlem: Terje Strand 

Kasserer: Oddmund Fuglestad Styremedlem: Tore Nordvik 

Styremedlem: Henning Nevland Vararepresentant: Gard Emsøy 

 

ANDRE TILLITSVERV: 

Valgkomite: Nils Ove Sjo og Alf Kåre Skjæveland 

Revisor: Roald Holen og Trond Valheim     

 

MEDLEMSOVERSIKT  

 

Det var 79 betalende medlemmer, og 5 korresponderende medlemmer pr. 31.12.22. (1 fra Canada, 1 fra 

Finland, 1 fra Sverige og 2 fra Danmark). 

 

AUKSJONER 

 

Auksjonsomsetningen var kr. 824.069,- herav kr 449.760,- på brevbud. Årets overskudd = kr 97.739,10. 

 

MØTER 

 

SRMK har i 2022 hatt 8 klubbmøter med auksjon. Oppmøte har vært stabilt med mellom 20 og 30 frammøtte. 

De fleste møtene i 2022 ble avholdt på Fogdahuset i Sandnes mens auksjonene i oktober og november i 

Sandnes Frikirke. På julemøtet 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. I 2022 kunne vi igjen invitere foredragsholdere, og følgende møter ble arrangert 

med foredrag: Januar: "Mulig utmynting i Rogaland" v/Gard Emsøy. April: "Christian VII's utmynting" 

v/Guttorm Egge, leder i NNF. September: "Funn av norske mynter i Finland" v/Frida Ehrnsten fra 

Nasjonalmuseet i Finland. Desember: "Utmyntingen ved Gimsøy kloster" v/Per C. Lindstad. 

 

ANDRE AKTIVITETER: 

 

Mange av klubbmedlemmene har deltatt på auksjoner andre steder, spesielt har det vært solid oppmøte på Oslo 

Myntgalleris auksjoner i mai og november. Jevnlig mottar klubben materiale til sine auksjoner, blant annet to 

store innleveringer som kommer på auksjon i 2023. Tre av klubbens medlemmer har publisert numismatisk 

stoff i diverse tidsskrifter: Oddmund Fuglestad: John Aarestad tokens i The Numismatist desember 2022, Gard 

Emsøy: Den norske Lund-utmyntningen og Diskusjonen om det norske Lund i Nordisk Numismatisk Unions 

Medlemsblad nr. 4, 2022, Tore Nordvik: Seddelskriveren – og signaturer til besvær i Norsk Numismatisk 

Tidsskrift nr. 4, 2022. 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, og siden oppstarten 17. januar 2012 har antall besøkende passert 40.200. Klubben har også egen 

Facebook side: Stavanger og Rogaland Myntklubb hvor diverse informasjon legges ut fortløpende.  

Sandnes 01.02.2023.     Tore Nordvik    Styremedlem  
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