Ordföranden funderar och informerar
Äntligen kan vi börja med våra möten igen. Förhoppningsvis är den här pandemin över nu så att
vi kan återgå till det normala med föredrag och auktioner som vanligt. Så jag önskar er välkomna
till våra möten.
Bo Gustavsson och Kjell Danell har gett ut en ny bok ”Hur man beskriver medaljer och
plaketter”. Den har 48 sidor och kan köpas av föreningen för 50:-. Den kommer att finnas på
våra månadsmöten eller om man vill ha den skickad går det också bra men då tillkommer portot.
Det vore bra om ni som kan ta emot kallelsen via mejl istället för brev gör det och mejlar mej
eran mejladress till e.lie@telia.com Det är nu drygt hälften av medlemmarna som har gjort det.
En fördel med att få kallelsen med mejl är att när det händer något speciellt får man ett mejl om
det.
Vi har fått in en hel del bra mynt till våra auktioner så håll ögon och plånbok öppna. När det
kommer in bra objekt blir det budgivning i salen och det är roligt både för oss och säljaren.
Vi har börjat med en fotosektion som Yngve Karlsson ska hålla i. Den kommer inte att ha en fast
tid eller dag utan ni som är intresserade av att fota era mynt får ta kontakt med Yngve och
komma överens om tidpunkt. Yngves mejladress är. yngvekarlsson@hotmail.com

Vi efterlyser bättre mynt till våra auktioner. Som ni kan se på resultatet från våra förra
auktioner får vi bra betalt för bra objekt så var inte oroliga för att lämna in mynt till oss.
Minimipris är numera 20 kr. Övriga villkor är oförändrade.
Göteborgs Museum har öppnat en utställning med mynt, medaljer och ordnar, ca 350-400
objekt.
Glöm inte bort våra trevliga kvällar i klubblokalen!
Erik Lie.

Myntauktioner i Sverige AB är Sveriges ledande auktionist på mynt, sedlar, medaljer, polletter
etc. Vi har ett världsomspännande kundregister med de köpstarkaste kunderna. Vänd dig med
förtroende till oss om du står i begrepp att sälja eller köpa mynt.
Besök vår hemsida www.myntauktioner.se
Dan Carlberg, Telefon 08-41046565 eller 070 -9990609
Auktioner

