STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2014
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.

MEDLEMSOVERSIKT.

AUKSJONER:

Det var 77 medlemmer pr.31.12.14.

Auksjonsomsetningen var kr. 192.203,- .

MØTER:
SRMK har hatt 8 medlemsmøter med auksjon. Oppmøte har vært stabilt på ca. 20 frammøtte.
ANNEN KLUBBAKTIVITET:
SRMK har i 2014 arrangert en byvandring i Stavanger for klubbens medlemmer.
Denne ble gjennomført 12. september og guiden Hans Næss kunne fortelle om mye
spennende rundt Stavangers historie. Medlemmer med følge fikk seg en fin tur gjennom
Stavangers gater med domkirken som utgangspunkt, før byvandringen ble avsluttet med et
besøk på Egon.
Flere medlemmer har deltatt på Oslo Myntgalleri sine vår- og høstauksjoner. Fra Oslo
Myntgalleri kom Gunnar Thesen til klubbens møte 2. september. Han holdt foredrag om den
spennende historien rundt gjenfinningen av den stjålne myntsamlingen til Helge Reff. I tillegg
kunne klubbens medlemmer besiktige flere av myntene som kom opp på høstauksjonen.
I 2014 har vi avholdt to spesialauksjoner. Dette har henholdsvis vært en world coin
auction og en storauksjon. I tillegg solgte klubben en mynt (brakteat) fra Sverre Sigurdssons
tid på en av sine auksjoner. Dette er den eldste norske mynt som klubben noensinne har solgt.
En artikkel om mynten finnes på klubbens hjemmesider.
Et av klubbens medlemmer har også publisert en artikkel i NNF-nytt om erkebiskop
Valkendorf sine brakteater utmyntet i Nidaros (Trondheim). Dette var et forarbeid til flere
kommende arbeider rundt norske 1500-talls mynter. Et annet medlem ble invitert til
Trøndelag Numismatiske Forening (www.tnf.no) i november for å holde foredrag fra boken
«Norges Mynter i Middelalderen».
Numismatikeren Todd Sciore har vært så hyggelig å la klubben publisere flere av hans
artikler på vår egen hjemmeside: www.rogaland-myntklubb.com .
Klubben har fått inn en nærmest komplett samling norske årgangsmynter fra 1874. Flere
av myntene er i topp kvalitet. Her kan nevnes 4 Oscar II 1-kroner i kvalitet 0, flotte
gullmynter og flere andre mynter i svært god kvalitet. Myntene vil bli solgt på klubbens
marsauksjon i 2015. Bilder av flere av myntene og auksjonslisten er tilgjengelig på klubbens
hjemmeside. Det har i 2014 også vært stor pågang fra andre som ønsket å levere inn mynter til
klubbens auksjoner.
Vårt siste klubbmøte i Ganddal bydelshus ble avholdt i desember. Lokalet har blitt
omformet til en barnehage. Den nye klubblokaliteten vil fremover være Fogdahuset på Hana
utenfor Sandnes.
Jørpeland 02.02.2015
Gard Emsøy
sekretær

