
Svenska Numismatiska Föreningens ordinarie årsmöte
25 april 2008, klockan 16:00-17:00 
Vasamuseet, Stockholm

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2009-04-25 (Nr 2-2009)

Närvarande 22 personer: se bifogad närvaroförteckning upprättad vid årsmötet. Se bilaga 1 till 
originalprotokollet. 

1. Årsmötets öppnande
− Ordföranden, Jan-Olof Björk, öppnade mötet. Han inledde genom att läsa ett 
stycke från Numismatiska meddelanden XX, ”En återblick på SNF:s 40 åriga 
tillvaro”, skriven av Carl Lundström 1913. Vi kunde bl.a. konstatera att vi 2009 
var fler medlemmar på årsmötet än det var för hundra år sedan, den 14 april 1909.

2. Hedrande av medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte
− Följande medlemmar har avlidit sedan föregående årsmöte: Tord Ekström. 
Anders Frösell, Anders Holmén och Stig Rosenlund. De avlidna medlemmarna 
hedrades med en tyst minut.

3. Fråga huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst
− Ordföranden meddelade att medlemmarna informerades i Svensk Numismatisk 
Tidskrift (SNT) nr 3-2009 samt på föreningens hemsida. Årsmötet beslutades vara 
stadgeenligt utlyst. 

4. Godkännande av dagordning
− Dagordningen godkändes.

5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
− Jan-Olof Björk valdes till ordförande och Magnus Tagesson valdes till 
sekreterare vid årsmötet. 

6. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll
− Bernt Thelin samt Per-Göran Carlsson valdes till justeringsmän.

7. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om 
fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående 
årets förvaltning
− I frånvaro av föreningens revisorer och revisorssuppleant, läste Bernt Thelin upp 
revisionsberättelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det föregående 
årets förvaltning. Se bilaga 2 till originalprotokollet: Årsberättelse för år 2007 
avgiven av styrelsen för Svenska Numismatiska Föreningen samt 
Revisionsberättelse.
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8. Val av så många ordinarie ledamöter av styrelsen som krävs för att göra den 
fulltalig
− Valberedningen representerades av Theodor Hassel som läste upp 
valberedningens förslag med omval av Dan Carlberg (3 år) och nyval av Sven-Erik 
Olsson (3 år) samt Roger Lind (3 år). Årsmötet biföll valberedningens förslag.

9. Val av högst fyra styrelsesuppleanter
− Valberedningen representerades av Theodor Hassel som läste upp 
valberedningens förslag att välja Ingemar Svensson (omval), Ronny Jansson 
(nyval), Bo Gunnarsson (nyval) samt Berndt Göhle (nyval) till suppleanter intill 
nästa årsmöte. Förslaget bifölls av årsmötet. 

10. Val av två revisorer, av vilka den ene bör vara yrkesrevisor
− Valberedningen representerades av Theodor Hassel som läste upp 
valberedningens förslag att välja Christer Franzén, yrkesrevisor, (omval) samt Max 
Mitteregger (omval) till revisorer intill nästa årsmöte. Förslaget bifölls av 
årsmötet.

11. Val av en revisorssuppleant
− Valberedningen representerades av Theodor Hassel som läste upp 
valberedningens förslag att välja Mikael Persson (omval) till revisorssuppleant 
intill nästa årsmöte. Förslaget bifölls av årsmötet.

12. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens 
valberedning
− Theodor Hassel, Göteborg; Ulla von Wowern, Lund samt Johan Melin, Nättraby 
valdes av årsmötet till föreningens valberedning med Theodor Hassel som 
sammankallande.

13. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året (2010)
− Årsavgiften beslutades vara oförändrad, d.v.s. 250 kronor. För juniorer 125 
kronor och för utrikes boende 375 kronor. 

14. Belöningar
− Enligt styrelsebeslut tilldelades Hans Menzinsky SNF:s Elias Brenner-medalj för 
förtjänster inom numismatiken. 

− Ordföranden delade ut föreningens guldnål för 40-årigt hedersamt medlemskap 
till följande personer: Per Axelsson, Jarl Charpentier, Östen Hagström, Arne 
Hedlund, Bengt Hemmingsson, Bengt Holmén, Tage Jonsson, Hans Menzinsky, 
Björn Ouchterlony, Göran Reutlert, Göte Söderman, Birger Strandberg, Siegfried 
Tourdonnet samt Håkan Westerlund.
  
De mottagare som ej var närvarande får sina utmärkelser samt diplom 
hemskickade. Se bilaga 3 till originalprotokollet: Skrivelser samt diplom till de 
belönade.
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15. Övriga ärenden, som antingen av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som 
av medlem skriftligen anmälts hos styrelsen minst fem dagar före årsmötet. 
Med årsmötets medgivande får också en fråga, som väcks av en närvarande 
medlem, upptas till överläggning, men inte till beslut
− Inga frågor hade inkommit till föreningens kansli den 22 april.
 
− Ordföranden informerade om SNF:s nybildade auktionsbolag, ”Myntauktioner i 
Sverige AB”. Han gick kort igenom de fördelar som man får genom att lägga den 
kommersiella auktionsverksamheten i ett bolag och behålla den vetenskapliga 
bokutgivningen och annan föreningsverksamhet i föreningen. Den första auktionen 
blir den 12 september 2009, med Anders Frösells samling. Styrelsen för bolaget 
består av Per-Erik Andersson (ordf.), Jan-Olof Björk och Bernt Thelin, med 
Magnus Wijk som suppleant. Dan Carlberg är anställd som VD. En fråga från 
årsmötesdeltagarna klargjorde att det blir två auktioner per år från 2010. 

− En i SNT utlyst stadgeändring: Enligt nu lydande formulering skall fyra 
styrelsesuppleanter väljas vid årsmötet: § 4.6, Val av fyra styrelsesuppleanter. 
Styrelsens förslag är att formuleringen ändras till: Val av upp till fyra 
styrelsesuppleanter. Den nya lydelsen inskränker således ej årsmötets rättighet att 
välja fyra styrelsesuppleanter, utan ger årsmötet möjlighet att efter tillgång välja så 
många styrelsesuppleanter som står till förfogande. Den nya lydelsen minskar 
risken för vakanser bland styrelsesuppleanterna vid årsmötestillfället. 

Detta är den andra och slutgiltiga gången som årsmötet beslutar om ovanstående 
stadgeändring. Genom årsmötets beslut så har nu SNF:s stadgar ändrats enligt 
ovan.

− Johan Wieslander tog upp frågan om och önskade bättre framförhållning vad 
gäller information om inbetalningar till föreningens sammankomster.

16. Årsmötets avslutande
− Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. Jan-Olof Björk tackade den tidigare 
styrelsen, speciellt den avgående suppleanten Cecilia von Heijne för hennes 
insatser. Tillika tackades programsekreteraren Roger Lind för ett väl planerat och 
genomfört program under årsmötesdagen på Vasamuseet. Ordföranden hälsade 
också de nyinvalda ledamöterna och suppleanterna välkomna till den nya 
styrelsen.

…………………………………. ………………………………….
Jan-Olof Björk, ordförande Magnus Tagesson, sekreterare

…………………………………. ………………………………….
Bernt Thelin, justerare Per-Göran Carlsson, justerare
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