
Romsdal Myntforening 

Styrets beretning for 2012. 

Styret har bestått av: Ragnar Kyllo  formann  
Odd Inge Herje 
Arne Løkketangen  
Webjørn Steen 
Einar Strande. 

Antall medlemmer pr. 31.12.2012 var 127 mot 129 ved forrige årsskifte.                                                           
Utenom sporadisk kontakt har styret vært samlet til ett styremøte siste år. I tillegg har deler av 
styret vært samlet til arbeidsmøte på foreningskontoret. 

I løpet av 2012 har det vært avholdt 7 medlemsmøter med et snitt på 20,4 frammøtte 
medlemmer. I tillegg har vi hatt 2 større auksjoner med et snittframmøte på 24 medlemmer. 
Begge disse tall viser en klar framgang i forhold til 2011. 

Omsetninga på våre auksjoner er fortsatt svært god, men et økende problem er å skaffe nok 
auksjonsmateriale. Medlemsmøtene preges av innslag fra medlemmene, aktuell info og 
auksjon. På våre storauksjoner gir loddsalg et godt tilskudd til foreningas drift. Fortsatt har vi 
premiert de frammøtte på medlemsmøtene med 0% provisjon på det som kjøpes på auksjon. 

Økonomi. Årets regnskap viser finansinntekter på kr. 27.231, men driftsresultatet viser et 
underskudd på kr. 4.267. Samlet resultat blir dermed et overskudd på kr. 22.964. Styret åpner 
for medlemstur i 2013 med et noe lavere reisetilskudd enn tidligere. 200 polettbøker ble solgt 
til Samlerhuset for kr. 30.000. All den tid bøkene var bokført med en verdi på kr.27.400 blir 
jo ikke overskuddet så merkbart i regnskapet.  

Medlemsturen til Oslo ble betalt av medlemmene selv dette året. Høydepunktet for de 9 
medlemmene som deltok, var nok besøket på Myntkabinettet. Vi ble godt mottatt av Svein 
Gullbekk og ble vist en samling mynter bl.a. fra Chr. IV som vi nok aldri vil få anledning til å 
se igjen. Lørdagskvelden etter auksjonen ble alle invitert til en sammenkomst i lokalene til 
Oslo Myntgalleri. God bevertning og tilsvarende stemning. 

Foreningas bibliotek er i løpet av året fornyet med mange nye kataloger. 

Foreningas samling er i løpet av året utvidet med 3 medaljer fra Kristiansund. 

Styret takker alle medlemmer for et hyggelig år 2012, og håper på enda bedre frammøte på 
våre møter i 2013. 

En spesiell takk til alle tillitsmenn for innsatsen. De som sørger for at auksjonslistene kommer 
til hvert møte gjør fortsatt en kjempejobb for foreninga. 
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