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formann

Antall medlemmer pr. 31.12. 2009: 140 mot 138 ved forrige årsskifte.
Styret har hatt 2 styremøter i løpet av 2009.
Arbeidet i styret er preget av godt samarbeidsklima og stor interesse for vår felles hobby og
forening.
I løpet av året har det vært holdt 7 medlemsmøter med et snitt på 20,8 frammøtte medlemmer.
I tillegg har vi harr 2 større auksjoner med et snittframmøte på 19,8 personer.
Styret er lite fornøyd med medlemmenes deltakelse på de store auksjoner.
Omsetningen på våre auksjoner er fortsatt svært god, og det kan synes som om interessen er
stigende.
Medlemsmøtene er fortsatt preget av diverse innslag fra medlemmene, aktuell informasjon og
auksjon. Utlodninger på våre storauksjoner gir foreninga et godt tilskudd til drifta.
Takk til de som bidrar med gevinster og til dere som kjøper så mye lodd.
Abonnementsordninga når det gjelder myntsett/proofsett har vært opprettholdt.
Fortsatt premierer vi frammøte på auksjon med 0% provisjon på de ordinære
medlemsauksjoner. Også dette år må ordninga vurderes på årsmøtet i forbindelse med
regnskapet.
Regnskapet for 2009 viser vesentlig lavere kapitalinntekter enn tidligere. Foreningskontor,
regnskapsførsel og ikke minst medlemstur bidrar også til et svakt resultat for 2009.Fortsatt er
det ønskelig at flere medlemmer oppgir email-adresse slik at portoutgiftene kan reduseres
ytterligere.
Foreningas bibliotek er fornyet med de siste kataloger over norske mynter og sedler.
Foreningas myntsamling har i løpet året blitt forbedret ved at vi har kjøpt en bedre V-brakteat
(fra Veøy)enn den vi hadde. Vår gamle ble solgt på storauksjonen i høst til et medlem i
foreninga.
Medlemsturen til Oslo siste høst ble svært vellykket. 14 medlemmer deltok på messe/auksjon.
Lørdag kveld hadde vi fellesmiddag på Mona Lisa.Stemningen var god og flere ga uttrykk for
at helga i Oslo var svært hyggelig.
Styret takker alle aktive medlemmer for et hyggelig år 2009.En spesiell takk til alle
tillitsmenn for innsatsen. De som sørger for at auksjonslistene kommer til hvert møte gjør en
kjempejobb.
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