STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2012
STYRET:
Formann (1 år): Ingvar Austrått *
Kasserer ( 2 år) : Oddmund Fuglestad
Styremedlem ( 2 år ) : Henning Nevland

Nestformann (2 år) : Kjell Undheim *
Sekretær ( 2 år ) : Gard Emsøy
Vararepresentant ( 2 år ) : Jens Roland *

ANDRE TILLITSVERV:
Valgkomité ( 2 år ) : Nils Ove Sjo og Alf Kåre Skjæveland *
Revisor ( 2 år ) : Tore Nordvik * og Roald Holen

* På valg i 2013.

MEDLEMSOVERSIKT.

AUKSJONER:

Det var 83 medlemmer pr.31.12.12.

Auksjonsomsetninga var kr. 167.308,- .

MØTER:
SRMK har hatt 8 medlemsmøter med auksjon. Oppmøte har vore stabilt på ca 20 frammøtte
ANNEN KLUBBAKTIVITET:
SRMK har i 2012 arrangert en medlemstur. Denne ble gjennomført 20 - 23. september og gikk til
Stuttgart og den årlige myntmessen der. 13 deltakere fikk seg en fin tur med omvisning på Mercedes
fabrikken i Sindelfingen og tur til museet og motorfabrikken i Untertürkheim. Referat og tilhørende
bilder fra turen ligger på vår hjemmeside www.rogaland-myntklubb.com.
Et av klubbens medlemmer holdt et foredrag om norske brakteater, hvor han blant annet
argumenterte for at man tidlig i norsk middelalder kjente til kunnskapen om at man kunne prege flere
brakteater samtidig. Foredragsholder hadde med seg utmyntningsutstyr, og de av klubbens
medlemmer som ønsket, fikk muligheten til å prege sine egne norske brakteatkopier.
Det er ikke bare på klubbmøtene at man møter likesinnede, med de samme lidenskapene for
numismatikk. Møtene er for flere en arena hvor man møtes, blir kjent og finner ut at man kanskje på
fritiden også kan møtes for hyggelig samvær. Dette er svært positivt for det samlede miljøet i klubben.
Kanskje kan også gode auksjonsobjekter få andre likesinnede til å ta det skrittet med å avlegge et
besøk på et av klubbmøtene? Derfor oppfordrer vi klubbens medlemmer til å selge gjennom klubben.
I 2012 har klubben fått flere nye medlemmer, noen har falt fra og det er alltid plass til flere. Vi
som klubb ønsker å styrke det numismatiske miljøet i Rogaland. Derfor oppfordrer vi klubbens
medlemmer til å bidra med det de har og kan. Det kan være alt fra forlokkende auksjonsobjekter,
kunnskap delt i foredrag, spennende konkurranser osv.
Det ble også avholdt hele to storauksjoner i 2012. En med mynter fra hele verden ble avholdt i
mars, og enda en i november med i hovedsak norske mynter med innslag av utenlandske mynter.
SRMKs grunnlegger og mangeårige formann, Knud Frost, døde på Stavanger Universitets
Sykehus onsdag 11. juli, nær 71 år gammel.
Av annen aktivitet kan nevnes klubbens innkjøp av et større parti utenlandske mynter som skal
videreauksjoneres på klubbens auksjoner i løpet av den kommende tiden.

Jørpeland 01.02.2013
Gard Eirik Emsøy
sekretær

