Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2007-01-27
Plats: Kvarnen i Gimo
Deltagare:

SM5ELC, SM5VMZ, SM5ERK, SM5AOG, SM5YJM, SM0RPT, SM0OMV,
SM0CVI, SM5HP med XYL 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 med tillägg av punkterna 18.3 – 18.5.

§4

Föregående mötes protokoll.
Protokoll från kvartalsmötet 2006-11-18 i Hallstavik 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.
SM5VMZ/Fredrik och SM5YJM/Joakim valdes.

§8

Årsberättelse och kassaredogörelse.
Årsberättelse fanns tillgänglig och godkändes efter genomläsning.
Kassaredogörelse och ett slutligt bokslut lämnades av SM5AOG/Lennart eftersom
kassören SM5ASV/Ingemar var utomlands.

§9

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn SM5AOG/Lennart.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§11

Motioner om stadgeändringar.
Inga motioner hade kommit.

§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.
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§15

Årsavgift för 2007.
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.
Till teknikgrupp valdes SM5SIK/Jonny (sammankallande) och SM5VMZ/Fredrik .

§18

Övriga frågor.
18.1 SK5RO:s nya hemsida finns nu uppe. Det finns där möjlighet för var och en
som har ett konto att lägga upp materiel på hemsidan. För närvarande finns
det ännu inget Forum. P g a att webbmaster SM5VMZ/Fredrik är i en
period med mycket studier så kommer det att ta en tid innan det blir färdig.
Som vanligt så efterlystes materiel att lägga ut.
18.2

Aktiviteter under 2007. Förslag till aktiviteter under år 2007 fanns bland
annat: Besök hos SK0UX/Täby Sändareamatörer och SFR Forsmark. Ta ut
en störningsfunktionär från SSA. SM5HP/Rolf berättar om KV-radio och
annat han jobbar med samt mätningar på stationer. Deltagande i KRIS 07.
Kallelse till möten kommer att ske via e-post i första hand. De som inte har
e-post får naturligtvis kallelse via vanlig post.

18.3

APRS-installationen i gruvtornet är klar. Det som återstår är anskaffning av
en lämplig station med minst 50 Watts uteffekt. Detta har visat sig inte helt
lätt att hitta en lämplig station till rätt pris.

18.4

Repeatrarna. 70-cm repeatern har variation i täckning mellan sändning och
mottagning. P g a dess plats är det svårt att göra så mycket för tillfället.
2m repeatern rapporterades ha variation i kvaliteten, vilket kan bero på att
repeateransvarige SM5ASV/Ingemar inte fick tillfälle att göra en slutgiltig
intrimning när den installerades efter reparation. Samma problem här med
den mycket begränsade tillgängligheten på uppställningsplatsen.

18.5

SM5YJM/Joakim undersöker möjligheterna att arrangera en certifikatkurs.
Eventuellt i samarbete med Scouterna.

§19

Nästa möte.
Nästa möte planerades till Rånäs i slutet av maj. Styrelsen bestämmer datum.

§20

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Johnsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Fredrik Edenquist/SM5VMZ

Joakim Andersson/SM5YJM

Protokollet justeras:
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