INBJUDAN
Numismatiska klubben i Uppsala
arrangerar 2018 års Mynt i Mellansverige
NUMISMATISKA KLUBBEN
I UPPSALA

Mötet kommer att äga rum
lördag den 17 mars kl 10:30 – 16:00
Vaksalaskolans matsal, Vaksala torg, Uppsala

Mynt i Mellansverige

Alla sju klubbar ska bidra med mellan 50 och 70 objekt.
Inlämnade objekt ska vara både intressanta och säljbara. Gärna lite blandat: Svernskt och utländskt, mynt, sedlar,
medaljer, polletter, litteratur eller annat med numismatisk anknytning.
Det är en bit kvar till mars, men alla listor skall vara klara och inskickade till Uppsalaklubben (info@nku.nu) senast den
1 februari, så att en komplett auktionslista kan distribueras till samtliga klubbar i god tid. Listor sammanställs som
tidigare år enligt bifogade Excel-fil. För att göra auktionslistan mera attraktiv bifoga gärna fotografier på några av de
bättre objekten.

Respektive klubbs numrering:
Sigtuna
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs

nr 101-199
nr 201-299
nr 301-399
nr 401-499

Uppsala
nr 501-599
Stockholm
nr 601-699
Falu-Borlänge nr 701-799

Vid mötet ingår enligt tradition en utsökt lunch från Knattebo Catering. Inträdesavgiften är ännu inte bestämd –
sponsorer sökes. Avgiften lär dock inte bli högre än tidigare års 50 kr/person.

Varje klubb anmäler antal deltagare senast den 1 mars till info@nku.nu
Meddela namn på de anmälda så att dubbelbokningar pga medlemskap i flera klubbar kan undvikas.

Regler och villkor:
Varje klubb ansvarar för sina inlämnares objekt avseende beskriven identitet, äkthet och att kvalitetssättningen inklusive
ärliga anmärkningar om betydande skador och åverkan följer hygglig Sverige-norm.
Vidare ska varje klubb förpacka och med objektnummer enligt ovan märka sin klubbs objekt i den ordning man
förtecknar dem.
Varje klubb utser EN namngiven ansvarig att medtaga listade objekt, lägga ut dem vid visningen, bevaka dessa samt
avhämta efter avslutat auktion eventuella osålda objekt till inlämnare.
Om böcker, sedlar, förordningar o dylikt otympligt förtecknas är det lämpligt att numrera med papperslappar som läggs i
tidskriften eller i skyddade omslag. Använd helts INTE självhäftande etiketter direkt anbringade på pappersobjekt
eftersom det medför bestående, skadliga fläckar.
Närvarande anbudsgivare, även de som bjuder för frånvarandes räkning, ansvarar för att kontant betalning sker samt att
inropade objekt avhämtas direkt i anslutning till avslutad auktion.
Under ovannämna förutsättningar beaktar inte arrangörsklubben några reklamationer. Auktionisten från arrangörsklubben korar vinnande bud och vid oklarheter bedömer om budgivningen ska förnyas.
Efter avslutad auktion sker klubbvis redovisning, varefter varje klubb fördelar nettobehållningen (dvs klubbat pris minus
10% till arrangörsklubben) till sina inlämnare.

VARMT VÄLKOMNA

