Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2006-01-28
Plats: Kvarnen i Gimo
Deltagare:

SM5ELC, SM5VMZ, SM5TSP, SM5ERK, SM5AOG, SM5CBM, SM5YJM,
SM5SIK, SM0RPT och SM5EPC.

§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 mötes protokoll.
Protokoll från kvartalsmötet 2005-09-03 i Uppsala genomlästes 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/Lasse och SM5SIK/Jonny valdes.

§8

Årsberättelse och kassaredogörelse.
Årsberättelse fanns tillgänglig och godkändes efter genomläsning.
Kassaredogörelse och ett slutligt bokslut hade inte gått att genomföra, då kassören
rest utomlands innan alla årsredovisningar kommit in. Revisorn SM5AOG/Lennart
lämnade en muntlig rapport på de underlag som fanns. En slutlig kassaredogörelse
tas upp på första kvartalsmötet.

§9

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn SM5AOG/Lennart med de reservationer som nämnts i §8.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§11

Motioner om stadgeändringar.
En motion från styrelsen hade kommit in. I motionen fanns förslag om att endast
två typer av medlemskap, Ordinarie medlem och Hedersmedlem skall finnas.
Dessutom fanns ett förslag om förtydligande i stadgarna att medlemsavgiften skall
vara betald under första kvartalet. Ett förslag till nya stadgar fanns. Årsmötet biföll
motionen på båda punkterna och de nya stadgarna.
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§12

Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret.
Ordförande: SM5ELC, kassör: SM5ASV, och sekreterare: SM5EPC.
Första suppleant: SM5SIK, andra suppleant: SM5VMZ. Samtliga omvaldes.

§13

Val av revisor och revisorsuppleant.
Revisor: SM5AOG/ Lennart och suppleant SM5TSP/Lasse. Omval.

§14

Val av valberedare.
SM5TSP omvaldes som valberedare.

§15

Årsavgift för 2006.
Årsavgiften bestämdes till Kr 100 kr 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.
Till teknikgrupp valdes SM5SIK/Jonny (sammankallande) och SM5VMZ/Fredrik .

§18

Övriga frågor.
18.1 Klubbens hemsida på Internet. Webbmaster SM5VMZ/Fredrik meddelade
att hemsidan kommer att uppdateras en del. Som vanligt så efterlystes
materiel att lägga ut.
18.2

Jubileumssignalen SA25RO hade använts av 11 medlemmar. Totalt har ca
1700 QSO:n körts. Segrade gjorde SM5ASV/Ingemar med 845 qso, på
andra plats kom SM0AJU/Leif med 251 qso tätt följd av SM5CBM/Bertie
med 240 qso på tredje plats. Diplom utdelades till samliga deltagare.

18.3

Aktiviteter under 2006. Förslag på olika aktiviteter diskuterades. Ett förslag
var besök på SK0TM i Stockholm. Som lämplig tidpunkt för besöket
bedömdes september-oktober vara. Övrigt så var Rånäs och Norrtälje
förslag på lämpliga platser för något av de andra kvartalsmötena.

§19

Nästa möte.
Nästa möte planerades till någon gång under våren. Styrelsen bestämmer tid och
plats.

§20

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Johnsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Lars Malmrud/SM5TSP

Jonny Andersson/SM5SIK

Protokollet justeras:
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