Ordföranden funderar och informerar
Nu kör vi i gång igen. Eftersom vi aldrig är mer än 50 personer på våra möten har vi i styrelsen
beslutat att vi börjar igen. Är man sjuk eller orolig ska man inte komma och övriga får ju hålla
lite distans. Vi köper in handsprit men om man vill ha munskydd får man ta med det själv.
Det ska bli roligt att komma igång igen och jag tror att många med mej har saknat mötena.
Vi börjar lite lätt med en bytesafton, så det är roligt om ni tar med er sånt som ni kan tänka er att
sälja. Då blir det ju lite som en myntmässa.
Vi har fått in lite mynt från ett dödsbo så håll utkik på våra auktioner som börjar i oktober för det
är en hel del intressanta objekt.
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
Nu har vi börjat med att skicka ut kallelsen med mejl. Ungefär hälften av GNF´s medlemmar har
godtagit detta och det är ganska bra men jag hoppas att jag får in ännu fler mejladresser.
Min mejladress är e.lie@telia.com
En fördel med att få kallelsen med mejl är att när det händer något speciellt får man ett mejl om
det.
Bengt Holmens bok (Gunnar Holts Stiftelse för Numismatik 1991-2015.) har kommit ut nu.
Föreningen har köpt in ett antal för ett rabatterat pris som vi delar ut gratis till våra
medlemmar.
Rolf Sandströms bok: Mitt liv som samlare har också kommit ut och den är också gratis
för våra medlemmar.
Dom finns för avhämtning på våra månadsmöten, sektionsträffar eller hos Ticalens
mynthandel. Om man vill ha dom hemskickad med posten får man betala för frakten 105:-.
Kontakta mej i så fall på min mejladress e.lie@telia.com eller via brev
Erik Lie. Ostindiefararen 48 41765 Göteborg.
Glöm inte att titta in på vår hemsida, där finns många länkar som är intressanta för oss
myntsamlare, adressen finns på omstående sida.
Vi efterlyser bättre mynt till våra auktioner. Minimipris är numera 20 kr. Övriga villkor är
oförändrade.
Göteborgs Museum har öppnat en utställning med mynt, medaljer och ordnar, ca 350-400
objekt.
Ta hand om er.
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

