
Svenska Numismatiska Föreningens ordinarie årsmöte
3 maj 2014, klockan 18:00
Hotell Lundia, Lund

Protokoll·årsmöte··Lundden-3···maj-2014 klockan 1800;·

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Jan-Olof Björk förklarade årsmötet öppnat.

2. Hedrande av medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte
Brita Malmer (heders- och korresponderande ledamot iSNF), Carl-Åke
Carlsson, Rune Ekre, Hans Otto Kropp, Tuve Lindeberg och Anders
Stam hedrades med en tyst minut.

3. Fråga huruvida årsmötet är stadgeenligt är utlyst
Jan-Olof Björk meddelade att medlemmama informerats iSvensk
Numismatisk Tidskrift 2-2014, samt på föreningens hems ida. Årsmötet
beslutades vara stadgeenligt utlyst.

4. Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Jan-Olof Björk och Ingemar Svenson valdes att som ordförande
respektive sekreterare leda årsmötesförhandlingarna.

6. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll
Kent Bengtsson och Håkan Fransson valdes attjustera protokollet.

7. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut
om fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det
föregående årets förvaltning
Christer Skaring redogjorde för förändringar av det årsbokslut som
presenterats i Svensk Numismatisk Tidskrifts. Styrelsens årsberättelse
godkändes efter följande justeringar
Notl O"eget kapital" justerades från 1 478 165 kronor till 1 460 3SO
kronor.
NotlO "resultat" justerades från 629 384 till 294 384 kronor. rlF



Christer Skaring läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna
tillstyrker att årsmötet godkänner årsredovisning och rekommenderar
att ansvarsfrihet beviljas.
Max Mitteregger har godkänt årsredovisning och revisonsberättelse per
mail.
Årsmöte beslutade fastställa årsbokslutet för 2013.
ArSIl1,9~~tbeslutadeg~~ty-r~ls~nansyarsfrihetför 2013,års,förvaltning.,

8. Val av så många ordinarie ledamäter av styrelsen so-m krävs for att
göra den fulltalig
Theodor Hassel sammankallande ivalberedningen läste upp
valberedningens förslag till ordinarie ledamot. Christer Skaring,
Stockholm (omval, 3 år) och Curt Ekström, Uppsala (nyval, 3 år).
Årsmötet billill valberedningens förslag.

(Efter årsmötet har styrelsenfåljande ordinarie ledclI1toler: Jan~OI(Jf
Björk, Roger Lind, Ingemar 8VI:llS0n, Christer Skaring. Sven-Erik
Olsson, ROJ111Y Jansson och el/n Ekstråm)

9. Val av två till fyra styrelsesuppleanter
Theodor Hassel läste upp valberedningens förslag till suppleanter:
Lennart Castenhag, Dala-Järna (omval, t år), Lars Eriksson, Nyköping
(omval. l år), Erik Lie, Göteborg (omval, l år) och Bengt Granath,
Kungsängen (nyval, l år).
Arsmötet biton vameredningens förslag.
Bern/h GohJe hade avsagt sig omval.

lO. Val av h'å revisorer, av vilka den ene bö-r vara yrkesrevisor
Årsmötet föreslog att till revisorer välja auktoriserad revisor Christer
Franzen (omval. l år) och Max Mitteregger (omval, 1 år)
Årsmötet biföll rors laget

1.1. Val aven revisorssuppleant
Årsmötet föreslog att till revisorssuppleant välja Mikael Perssontomval

i!~;ötetbiföll förstaget. ,J'.-f ;;



12. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till
föreningens valberedning
Arsmötet föreslog att till valberedning välja Theodor Hassel (omval, l
år), Johan Melin (omval, l år) och Bemth Göhle (nyval, l år).
Arsmötet biföll förslaget.

13. F~~t$tijllaJl.de_ay_årsavgiftenT6r ..det-närmast fåljandeåret.
Årsavgiften för 2015 beslutades vara oförändrad, d.v.s. 250 kronor. För
juniorer 125 kronor och för utrikes boende 375 kronor.

14. Belöningar
Frida Ernsten, Helsingfors har vid SNFs styrelsemöte den 19 februari
2014 utsetts till mottagare av Rasmussonstipendiet, "För sitt arbete med
pro gradu-avhandlingen - En numismatisk-arkeologisk studie om kyrk
fynd i Finland och för det intresse hon visar för numismatiken"
Utdelning av medaljen och stipendiet kommer att ske vid Finska
Numismatiska Föreningens 100 årsjubileum i Helsingfors senare i år.

Ordföranden delade ut föreningens guldnål "För 40-årigt hedersamt
medlemskap" till Jerk Lindh, Bertil Jönsson, Sven Joseph, Sven
Johansson, Sören Flodin, Christer Berggren och Rolf Alstertun.
Sekreteraren fick i uppdrag att skicka guldnålen till de mottagare som
inte var närvarande vid årsmötet.

Ordföranden delade ut SNFs hedersgåva i silver "För väl utfört arbete i
samband med föreningens årsmöte i Lund den 3 till 4 maj 2014" till
Bernt Thelin, Allan Hansson, Håkan Fransson, Ola Zaunders, Håkan
Andersson och Tim Janshagen.

Ordföranden delade ut SNFs hedersgåva i silver "För idogt arbete med
föreningskvällarna - ett avföreningens viktigaste
verksamhetsområden" till, Ingemar Svenson, Ronny Jansson och Sven-
Erik Olsson.

Roger Lind fick av ordförande ett hedersomnämnande "För trägen
planering av symposier! seminarier, fbreningskvallar, årsmöten med
mera, vilka hör till föreningens kämverksamhet" .

Ordförande avtackade Bernt~~.Ie som lämnade styrelsen för SNF j

samband med årsmötet.§ f"-/ Jr ttXJ



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 aven närvarande medlem, upptas till
överläggning, men inte till beslut.

• Förändring av stadgarna (beslut 1)

Styrelsen har iSNT 3-2014 anmält en stadgeändring. " § 2a Ansökan om
medlemskap i föreningen ska ställas till föreningens styrelse". Årsmötet biföll
förslaget.
(En ändring av stadgarna ska for att vinna bifall beslutas vid två på varandra
följande årsmöten, styrelsen tar upp stadgeändringen for slutligt beslut på
årsmötet 2015).

• Förslag från närvarande medlemmar

Roger Jonsson föreslog att styrelsen ser över förfarandet vid ansökan om
medlemskap i föreningen. Det ska vara lätt att bli medlem, exempelvis via
hemsidan.

Förslag till styrelsen att i framtiden förlägga ett årsmöte till de norra delarna av
Sverige.

16. Årsmötets avslutande

Jan-Olof Björk förklarade årsmötet avslutat och tackade närvarande för visat
intresse.

ft J3dA_A~
Kent Bengtsson ~CI/rr... "0'1
Justeringsman

Håkan Fransson
Justeringsman

IS 140512


