Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2016-02-20
Plats: Kelinge bygdegård
Deltagare:

SM5ELC, SM5HP, SM5CBM, SM5TSP, SM5CQR, SM5CRV, SM5AUI,
SM5DWF, SM5GJB, SM5HHX, SM0DFP, SM5GKJ, SM5GSH, SA5BVD,
SA0BVA, SM5ERK, SM0GKA, SA0BPK, SM0CVI, SM5EUG, SM5AQD,
SM5DJZ, SM0GMM, Ralph Firfin Vall, Petra Ögren, Leif Holm och SM5EPC.
Totalt 27 st. ger ca 49 % medlemsanslutning.

§1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt välkomna.

§2

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Samtliga medlemmar hade kallats skriftligt och godkändes som stadgeenligt.

§3

Dagordningens godkännande.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll.
Protokoll från kvartalsmöte 2015-11-21 i Kelinge fanns tillgängligt för genomläsning och godkändes.

§5

Val av ordförande för årsmötet.
SM5ELC/Janne valdes som årsmötesordförande.

§6

Val av sekreterare för årsmötet.
SM5EPC/Anders valdes som sekreterare för årsmötet.

§7

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet från
årsmötet, vilka också tjänstgör som rösträknare.
SM5TSP/Lars och SM5AQD/Håkan valdes.

§8

Årsberättelse och kassaredogörelse.
Årsberättelse fanns tillgänglig och godkändes efter genomläsning.
Kassaredogörelse och bokslut lämnades av kassören SM5AOG/Lennart.

§9

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn SM5TSP/Lars.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§11

Motioner om stadgeändringar.
Inga motioner hade inkommit.

Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2016-02-20 i Kelinge.

Sid 1 (3)

§12

Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2015.
Ordförande: SM5ELC/Jan Edenquist, kassör: SM5AOG/Lennart Pålryd och
sekreterare: SM5EPC/Anders Jonsson. Samtliga omval.
Första suppleant: SM5HP/Rolf Folkesson, andra suppleant: SM5GJB/Jan-Ola
Helgesson. Båda omval.

§13

Val av revisor och revisorsuppleant.
Revisor: SM5TSP/Lars Malmrud och suppleant SM5CBM/Bertie Hayden.

§14

Val av valberedare.
SM5YJM/Joakim Andersson omvaldes till valberedare.

§15

Årsavgift för 2016.
Årsavgiften bestämdes oförändrad till Kr 100 för ordinarie medlem.

§16

Val av arbetsgrupp för aktiviteter.
Val av arbetsgrupp bordlades. Varje enskild medlem och styrelsen kommer med
förslag och jobbar tillsammans med dessa vid lämpliga aktiviteter.

§17

Val av teknikgrupp.
SM5HP/Rolf som under ett antal varit ansvarig för teknikgruppen avsade sig
uppdraget. Då teknikgruppen inte finns med i stadgarna så beslutades att styrelsen
utser en sådan när behov finns.

§18

Övriga frågor.
18.1 Diplom utdelades till segraren i RSA-Contest 2015 som vanns av
SM5AQD/Håkan med stor marginal.
18.2

Uppvaktning av de som fyllt jämna 10-tals år under verksamhetsåret.
Under året har sju medlemmar fyllt jämna 10-tal år. SM0GKA/Hans (70),
SA5BVD/Dennis (60), SM5AQD/Håkan (60), SM5DWF/Peder (70),
SM5VZW/Bertil (70). De fyra först nämnda var närvarande och
uppvaktades med en flaska ”bubbel”.

18.3

Övriga utmärkelser. Kubbens diplom för särskilda utmärkelser delades inte
ut i år men SM5ERK/Harry, SM5ELC/Janne och Ralph Firfin Vall fick en
varm applåd för att de deltagit som radiooperatörer vid några rallysamband
under året och dragit in pengar till klubben.

18.4

Klubbens nya hemsida. Statusen för klubbens nya hemsida är att den är på
gång. Återstår kompletteringar med färger och dylikt. Då det finns mycket
bildmateriel kommer ett bildarkiv att läggas upp. Dock kan det dröja ett tag
till innan det blir klart då Ralph har begränsat med tid i samband med byta
av QTH.
Repeaterinstallationen vilar för närvarande till att lämpliga filter har tagits
fram och en arbetsgrupp utsetts.
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18.5

Aktiviteter under 2016. Olika aktiviteter att göra under år 2016
diskuterades. Det som kom upp var att delta i den nya aktiviteten att köra
från sjöar på kortvågen.

18.6

Strålskyddsmyndigheten SSM har dragit igång en kartläggning av riskerna
för skadlig strålning vid amatörradioanläggningar. Det finns en arbetsgrupp
bestående av SSA, FRO, ESR som skall jobba med bl. a. strålskyddsrelaterad utbildning för radioamatörer i samråd med SSM, PTS och ELSÄK.
SM5ELC/Janne har deltagit som representant för FRO och lämnade en kort
rapport från senaste mötet. På SSA:s hemsida finns rapporter från arbetet att
läsa.

18.7

Hans Ragert SM0GKA höll ett intressant föredrag från sin resa med
isbrytaren Ymer vid forskningsexpeditionen ”Ymer 80” till områdena runt
Spetsbergen, Franz Josefs land och Grönland. Han ingick i besättningen på
Ymer och han var även igång på amatörbanden när tillfälle gavs. Hans
berättade om flera episoder och visade bilder från resan år 1980.

§19

Nästa möte.
Nästa möte blir i Rånäs maj – juni. Styrelsen bestämmer datum.

§20

Ordförande SM5ELC/Janne avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Jonsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Håkan Eriksson/SM5AQD

Lars Malmrud/SM5TSP

Protokollet justeras:
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