
ROMSDAL MYNTFORENING 
STYRETS BERETNING FOR 2011. 
 
Styret har bestått av: Ragnar Kyllo  formann 
   Odd Inge Herje 
   Arne Løkketangen 
   Webjørn Steen 
   Oskar Dag Sylte jr. 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2011: 129 mot 138 ved forrige årsskifte. 
Utenom sporadisk kontakt har styret vært samlet til to styremøter siste år. 
Arbeidet i styret er fortsatt preget av stor interesse for foreninga, men hele styret er ikke alltid 
så enkelt å samle. 
I løpet av 2011 har det vært holdt 8 medlemsmøter med et snitt på 17,5 frammøtte 
medlemmer. I tillegg har vi hatt 2 større auksjoner med et snitt frammøtte på 19 medlemmer. 
Begge disse tall viser en klar nedgang i antall frammøtte. 
 
Omsetninga på våre auksjoner er fortsatt svært god, men problemet i tida framover vil være å 
skaffe nok auksjonsmateriale. 
Medlemsmøtene er fortsatt preget av diverse innslag fra medlemmene, aktuell info og 
auksjoner. 
På våre storauksjoner gir loddsalg et godt tilskudd til foreningas drift. 
Abonnementsordninga når det gjelder myntsett/proofsett gir også foreninga et godt 
årlig tilskudd. 
Fortsatt har vi premiert de frammøtte på medlemsmøtene med 0% provisjon på det som 
kjøpes  på auksjonen. Ordninga vil bli drøftet på årsmøtet i forbindelse med regnskapet. 
Et foreløpig regnskap ser ut til at vi får et år med balanse. Dette må vi si oss svært godt 
fornøyd med ettersom medlemsturen til Oslo kostet foreninga ca. kr. 30.000. 
17 medlemmer var med på turen og det så ut til at alle koste seg. Besøket i Norges Bank var 
interessant med en svært engasjert omviser. 
I september deltok foreninga med egen stand på Innflytterdagen i Molde. 
En del personer besøkte vår stand, men vi kan ikke se at det har gitt oss nye medlemmer. 
Mange unger likte å grave i ”pengebingen” for å få med seg noen skatter derfra. 
 
Foreningas bibliotek er fornyet med de siste kataloger over norske mynter og sedler. 
Et tobinds verk over tyske nødsedler er også innkjøpt. 
Foreningas samling er i løpet av året blitt supplert med 2 akkordmerker fra Aalesund Sardine 
Co AS. Disse har nr. 41.2 og 41.3 i polettboka. 
 
Styret takker alle aktive medlemmer for et hyggelig år 2011. 
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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