
 
 
 
ROMSDAL MYNTFORENING 
STYRETS BERETNING FOR 2010. 
 
Styret har bestått av: Ragnar Kyllo  formann 
   Odd Inge Herje 
   Arne Løkketangen  
   Webjørn Steen 
   Oskar Dag Sylte jr. 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2010: 138 mot 140 ved forrige årsskifte. 
Utenom sporadisk kontakt har styret vært samlet til ett felles styremøte siste år. 
Arbeidet i styret er preget av fortsatt godt samarbeid og stor interesse for foreninga. 
I løpet av året har det vært holdt 7 medlemsmøter med et snitt på 21 frammøtte medlemmer. 
I tillegg har vi hatt 2 større auksjoner med et snitt frammøte på 23,5 medlemmer. 
Detter er noe bedre enn siste år, selv om datoen for vårens store auksjon på Vestnes passet 
medlemmer fra Rauma svært dårlig. 
Omsetningen på våre auksjoner er fortsatt svært god, men problemet i tida framover vil være 
tilgang på auksjonsobjekter 
 
Medlemsmøtene er fortsatt preget av diverse innslag fra medlemmene, aktuell info og 
auksjoner. Siste høst hadde vi besøk av Gunnar Thesen fra Oslo Mynthandel som kåserte om 
poletter. 
Utlodninger på våre storauksjoner gir foreninga et godt tilskudd til drifta. 
Takk til de som bidrar med gevinster og til alle som kjøper så mye lodd. 
 
Abonnementsordninga når det gjelder myntsett/proofsett har vært opprettholdt. 
Fortsatt har vi premiert de frammøtte på auksjon med 0% provisjon på ordinære 
medlemsauksjoner.Også denne gang må ordninga vurderes på årsmøtet i forbindelse med 
regnskapet. 
Opplysninger fra regnskapsfører i begynnelsen av januar viser at foreninga rent økonomisk 
har hatt et godt år. Det er ut til å bli et betydelig overskudd for 2010. 
 
Foreningas bibliotek er fornyet med de siste kataloger over norske mynter og sedler. 
Foreningas myntsamling har i løpet av året blitt suplert med 2 stk halvdukatoner fra 
Rundeskatten. 
Planer om medlemstur til den store myntmessa i München våren 2011 er lagt på is pga. liten 
interesse. 
Styret takker alle aktive medlemmer for et hyggelig år 2010.En spesiell takk til alle 
tillitsmenn for innsatsen.De som sørger for at auksjonslistene kommer til hvert møte gjør en 
kjempejobb. 
 
Molde 10. januar 2011 
 
Ragnar Kyllo    Odd Inge Herje   Arne Løkketangen 
 
 
Webjørn Steen   Oskar Dag Sylte jr. 


