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STADGAR 
för 

Numismatiska Föreningen i Hässleholm 
 
 

 
 
Föreningens 
ändamål, 
verksamhet, ansvar 

§ 1 
 

1. Föreningens namn är: Numismatiska Föreningen i Hässleholm (NFH). 
2. Föreningen har sitt säte i Hässleholm 
3. Föreningens ändamål är: 

• att sprida intresse för numismatik 

• att sammanföra personer intresserade av numismatik 

• att med föredrag mm ge medlemmarna aktuell orientering och fördjupade 
kunskaper inom numismatiken 

• att genom numismatiska auktioner underlätta medlemmarnas byten och 
inköp 

• att ge medlemmarna råd och anvisningar i numismatiska frågor 

• att i föreningens regi anskaffa och till medlemmarna för självkostnadspris 
försälja aktuella numismatiska objekt (t ex nya mynt och sedlar etc). 

4. Föreningens ansvar: 
för i behörig form ingångna förbindelser ansvarar föreningen endast med 
sina tillgångar och försäkringar. 

  
 
 
Medlemskap 

§ 2 
 

1. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar person med intresse för 
numismatik. 

2. Medlemskap träder i kraft först då årsavgiften erlagts. 
3. Person som oegennyttigt gjort föreningen stora tjänster eller på annat sätt 

oegennyttigt tjänat numismatiska intressen kan av föreningen utses till 
hedersmedlem. Hedersmedlem utses av ordinarie årsmöte. 

4. Medlemskap upphör: 

• vid begärt utträde ur föreningen 

• då stadgade avgifter ej erlagts inom föreskriven tid 

• efter särskilt beslut av föreningen då medlem genom sitt handlande 
motverkat föreningens syften eller nedsatt dess anseende. Förslag till 
medlemsupphävande lämnas av styrelsen och fattas av ordinarie 
föreningsmöte med minst 2/3 majoritet. 

 
 
 
Avgifter 

§ 3 
  
1. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. 
2. Årsavgiften skall utan anmaning erläggas före mars månads utgång. 
3. Ny medlem, som vinner sitt medlemskap under årets sista kvartal, har 

därmed även erlagt årsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
4. Hedersmedlem och medlem under 15 år erlägger ingen årsavgift. 
 

 
 
Verksamhetsår 

§ 4 
 
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. 
 

 
 
Möten och 
arbetsordning vid 
dessa 

§ 5 
 
1. Årsmöte hålls under februari månad. 
2. Ordinarie möten hålls övriga månader, utom juni, juli och augusti, normalt 

första helgfria torsdagen i månaden. 
3. Extra möte hålls när styrelsen finner anledning därtill eller då minst 15 av 

medlemmarna så skriftligen påyrkar. 
4. Vid årsmötet skall föredragningslistan bl a innehålla:  

• val av ordförande för mötet 
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• årsmötets stadgeenliga utlysande 

• val av två justeringsmän (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera 
årsmötets protokoll 

• föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas 
revisionsberättelse 

• beslut om ansvarsfrihet 

• fastställande av medlemsavgift 

• Fastställande av arvode till skattmästare, myntkommissarie och 
auktionsropare 

• Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

• val av ordförande 

• val av myntkommissarie 

• val av övriga funktionärer och suppleanter 

• val av revisorer och suppleant 

• val av ordförande i valberedningen 

• val av övriga ledamöter i valberedningen och suppleant 

• val av auktionsropare 
5. Motion till årsmöte eller ordinarie möte skall vara styrelsen tillhanda senast 

en vecka före mötet. 
6. Under möte väckt ny fråga skall efter erforderlig diskussion vid mötet 

hänskjutas till styrelsen för beredning och/eller beslut. 
7. Kallelse till möte skall genom styrelsens försorg ske: 

• muntligt genom att nästa mötesdag anges varje gång föreningen 
sammanträder 

• skriftligt senast en vecka före mötets avhållande (kallelse å auktionslistan) 

• samt om möjligt genom kort meddelande i ortstidningen. 
8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Till 

styrelsesammanträden kallas även styrelsens suppleanter. 
 

 
 
Fattande av beslut 

§ 6 
 
1. Möte är beslutsmässigt om minst 10 medlemmar deltar. 
2. Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter deltar. Endast suppleant 

som ersätter ordinarie styrelseledamot deltar i styrelsens beslut. 
3. Alla frågor vid möte avgörs utom nedan angivna undantag, med enkel 

majoritet och om ej annat beslutas genom öppen omröstning. 
Nedan angivna beslut fordrar 2/3 majoritet: 

• beslut  om hävande av medlemskap (§ 2 mom 4) 

• beslut i ekonomiska frågor (§ 6 mom 7) 

• beslut om stadgeändring (§ 11 mom 2) 

• beslut om föreningens upplösning (§ 12 mom 1) 
4. Begärs votering vid val av styrelsemedlemmar eller annan funktionär skall 

rösträkning ske med slutna sedlar. 
5. Vid lika röstetal fäller vid val och vid sluten omröstning lotten avgörandet, 

men i övriga ärenden blir den mening gällande, som ordförande biträder. 
6. Beslut i ekonomiska frågor fordrar 2/3 majoritet. 
7. Röstning med fullmakt är medgiven, dock får ingen utöva rösträtt för fler än 

två frånvarande medlemmar. 
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Styrelsen  

§ 7 
 
1. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 

skattmästare och myntkommissarie tillika materialförvaltare. 
2. För styrelsen utses två suppleanter. 
3. Styrelsen väljs för ett år. Avgår ledamot under mandatperioden skall 

kompletteringsval ske vid närmast följande möte. 
4. Styrelsen åligger bl a att: 

• leda föreningens verksamhet så att dess syften främjas och taga egna 
initiativ till åtgärder ägnade att främja föreningens syftemål. 

• hålla medlemmarna väl orienterade i viktigare föreningsangelägenheter. 

• verkställa de uppdrag eller beslut, som meddelas av föreningen. 

• avgöra ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur 

• svara för förvaltningen av föreningens medel och tillhörigheter samt teckna 
erforderliga försäkringar 

• besluta om tecknandet av föreningens firma 

• till årsmötet avgiva verksamhetsberättelse, förslag till inkomst- och 
utgiftsstat samt förslag till medlemsavgift för nästa verksamhetsår 

• anskaffa och till medlemmarna försälja nyutkomna mynt och sedlar 

• låta anordna (och utöva tillsyn över) bytesauktioner enligt § 8 nedan 

• vid läglighet åt föreningen inköpa myntsamlingar eller enstaka mynt att 
säljas vid föreningens auktioner. Samtliga inköp skall dokumenteras med 
skriftliga avtal och bifogas föreningens räkenskaper. 

5. Protokoll och räkenskaper skall arkiveras. Övriga handlingar bevaras enligt 
styrelsens beslut 

 
 
 
Bytesauktioner 

§ 8 
 
Syftet med föreningens auktioner är att under betryggande former ge 
medlemmarna möjlighet till byten och inköp av numismatiska objekt. 
1. Under styrelsen är myntkommissarien direkt ansvarig för denna verksamhet. 
2. Klagomål i samband med auktionsverksamheten framförs till styrelsen som 

har att utöva tillsyn och avgöra tvister. Vid dessa tillfällen har 
myntkommissarien ej rösträtt och deltar ej i styrelsens beslut. 

3. För köp och försäljning vid föreningens auktioner erfordras medlemskap i 
föreningen. Medlem som ej fyllt 18 år skall ha föräldrars tillstånd. 

4. Säljaren betalar försäljningsavgift till föreningen i form av båda. 
a/ 1 Krona per rop. 
b/ 5 % av försäljningspriset, dock högst 30 kr per rop. 
Avgiften dras från försäljningssumman innan den översänds till säljaren. 
Slutredovisning skall ha skett senast fem veckor efter försäljningsdagen. 
Om säljaren inte är medlem i föreningen, bestämmer styrelsen försäljnings-
avgiften i varje särskilt fall. 

5. Mynt mm till försäljning lämnas till myntkommissarien. Objekten skall vid 
inlämningen vara försedda med minpris, samt förpackade i det skick de skall 
saluföras, såvida inte annat överenskommits med myntkommissarien. 
Inlämnare ansvarar själv för eventuell försäkring av till försäljning inlämnade 
objekt. 

6. Myntkommissarien bestämmer ensam under vilken kvalité objektet skall 
säljas. Myntkommissarien åligger att upprätta auktionslista. I listan anges 
ropnummer, valör, kvalité och minipris samt övriga upplysningar köparen 
från grannlagssynpunkt kan förvänta. Myntkommissarien underrättar 
säljaren före auktionen, vilka rop som är dennes inlämnade objekt 

7. I avsikt att få tillräcklig variation vid varje auktion äger myntkommissarien i 
samråd med säljaren dela upp inlämnade mynt på flera auktioner, dock skall 
som princip gälla att först inlämnade objekt sälj först. 

8. Vid auktion antecknar köpare sitt namn samt inköpt rops nummer och 
inköpssumma på särskild blankett. Blanketten medförs och överlämnas till 
skattmästaren då köparen omgående vid auktionens slut betalar gjorda 
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inköp, om inte betalning via bank överenskommits. 
Säljaren deltar ej i budgivningen på egna objekt. 

9. Det åligger närvarande köpare att under visningstiden undersöka objekten 
för bedömning av dess skick och äkthet, eventuella felaktigheter skall 
reklameras innan auktionens slut. Köpare som ej är närvarande och erhåller 
objekt via anbud skall reklamera eventuella felaktigheter omedelbart och 
senast inom 10 dagar efter mottagandet, eventuella returer sker på egen 
bekostnad. Myntföreningen ansvarar inte för felaktigheter i myntlistan som 
inte kan sägas bero på grov oaktsamhet. 

10. För varje månadsauktion upprättas ekonomisk redogörelse som ingår i 
föreningens räkenskaper. 

 
 
 
Revision och 
valberedning 

§ 9 
 
1. Revision 

• För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall finnas två 
revisorer och en revisorsuppleant valda för minst ett år. 

• Revision förrättas årligen före årsmötet. 

• Revisionsberättelse ställs till föreningen och överlämnas till styrelsen 
senast en vecka före årsmöte. 
I revisionsberättelsen skall revisorerna lämna förslag tillåtgärder vad gäller 
räkenskaper och förvaltning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

• Revisorerna äger närvara och yttra sig vid möte med styrelsen vid 
behandling av anmärkning mot dess förvaltning. 

2. Valberedning 

• Valberedning består av ordförande samt ledamot och suppleant. 

• Valberedning sammanträder på ordförandes kallelse och har att årligen 15 
januari inför årsmötet till styrelsen överlämna protokoll över fattade beslut. 
Protokollet skall innehålla namnförslag till ordförande, myntkommissarie, tre 
övriga styrelseledamöter och två suppleanter; två revisorer och en 
suppleant. Endast kandidat som ställt sig till förfogande och om vilkas 
kandidatur valberedningen är enig får uppföras. 
● Styrelsen föreslår årsmötet ordförande, ledamot och suppleant i 
valberedningen. 

 
 
 
Räkenskaper 

§ 10 
 
1. Föreningens räkenskaper avslutas för verksamhetsår. 
2. Räkenskaper och protokoll skall efter årsskiftet senast 15 januari vara 

tillgängliga för revisorerna. 
3. Tillgångarna och försäkringar skall förvars helt betryggande. 
 

 
 
Stadgar 

§ 11 
 
1. Medlem, kan vid behov erhålla stadgarna av sekreteraren. 
2. För ändring av föreningens stadgar erfordras minst 2/3 majoritet vid två på 

varandra följande möten varav ett ordinarie månadsmöte eller årsmöte. 
 

 
 
Föreningens 
upplösning 

§ 12 
 
1. Beslut om föreningens upplösning fattas av två möten varav ett ordinarie 

månadsmöte eller årsmöte. Beslutet kräver minst 2/3 majoritet. 
2. På möte där föreningens upplösning beslutats bestämmas hur skall förfaras 

med föreningens tillgångar. 
 

 


