Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2010-02-13
Plats: Kvarnen i Gimo
Deltagare:

SM5ELC, SM5VMZ med YL Désirée, SM5ERK, SM5YJM, SM0RPT,
SM0OMV, SM5HP, SM5CBM, SM5TSP, SM5AOG, SM5GJB, Jonas Lindgren
och SM5EPC. Totalt 14st, ca 48 % anslutning.

§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 kvartalsmötet 2009-06-13 i Rånäs 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.
SM5YJM/Joakim och SM5TSP/Lasse 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/Lasse.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§11

Motioner om stadgeändringar.
Inga motioner hade inkommit.

§12

Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2010.
Ordförande: SM5ELC/Jan Edenquist, kassör: SM5AOG/Lennart Pålryd och
sekreterare: SM5EPC/Anders Jonsson.
Första suppleant: SM5SIK/Jonny Andersson, andra suppleant: SM5VMZ/Fredrik
Edenquist. Samtliga omvaldes.

§13

Val av revisor och revisorsuppleant.
Revisor: SM5TSP/ Lars Malmrud och suppleant SM5CBR/Bertie Hayden.
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§14

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

§15

Årsavgift för 2010.
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 Prisutdelning i RSA-Cupen 2009 som vanns av SM5YJM/Joakim med 55
poäng och belönades med en antennbok från SSA:s hamshop. På andra
plats kom SM0RPT/Johan och på tredje SM5EPC/Anders. Totalt deltog
åtta medlemmar i cupen.
18.2 RSA-Cupen fortsättning 2010. Cupen fortsätter under 2010 med i princip
samma regler som 2009. Dock skall vi se över hur rapporteringen skall
göras till klubben för sammanställning av resultatet. Information kommer
inom kort på hemsidan.
18.3 Klubbens hemsida. Betalning för 2010 års hosting av hemsidan är erlagd
men SM5VMZ/Fredrik undersöker om vi kan flytta hostingen till en gratis
site senare under året. Nackdelen är att det blir reklam på sidan.
18.4 Status för 2 m och 70 cm repeatrar. Repeaterfunktionären SM5HP/Rolf
meddelade att 2 m har fungerat utan problem under året. Han kollade med
mötet om någon hade märkt om känsligheten/signalstyrkan hade gått ner då
han misstänker att matarledningarna börjar bli dåliga. Det fanns ingen som
kunde säga att det är en märkbar skillnad.
70 cm repeatern är nertagen och står hemma hos Rolf för ev. ombyggnad.
Dessutom så går det inte av praktiska skäl att montera den på samma plats
som tidigare utan ett nytt QTH måste fram. Detsamma gäller också för 2 m
repeatern men tillsvidare kan den sitta kvar på nuvarande QTH så länge
stationen och antennerna fungerar.
Det finns några andra teknikprojekt på gång som Jane och D-star. Dessa
skall diskuteras av teknikgruppen, repeaterfunktionären och styrelsen vid ett
möte i början på mars.
18.5 50 MHz trafiknät. Under hösten och vintern har vi kört ett trafiknät på
51,450 MHz FM på måndagar kl. 18.00. Försöket har i stort fallit väl ut
men tidpunkten har varit lite olämplig då flera inte hunnit hem från jobbet.
Därför beslöt mötet att ändra tidpunkten till kl. 21.30.
18.6 Rekrytering och utbildning. Inom DL5 har en grupp bildats för att jobba
med rekryteringsfrågor för SSA och medlemsklubbar. Utbildningsfrågor
hör också i högsta grad ihop med rekrytering och som Joakim har försökt
att få igång inom klubben.
18.7 DL5-möte i Hallstahammar den 27/2. På detta möte kommer ovanstående
frågor upp och frågan ställdes om någon/några från vår klubb kunde åka.
SM5YJM/Joakim, SM0RPT/Johan och SM5EPC/Anders kan kanske åka.
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18.8

Jonas Lindgren från SSM (StrålSäkerhetsMyndigheten) berättade efter
mötets avslutande om deras verksamhet. SSM är den myndighet som
övervakar all typ av strålning i landet. För radiosamband så använder man
det gamla VHF-räddningsradio S70-systemet samt det nya systemet
RAKEL. Jonas berättade om för och nackdelar med respektive system och
dess beroende av samhällets infrastruktur för att fungera.
HF-radio kan vara på väg tillbaka och då i första hand att användas när de
andra systemen är utslagna. Han visade en modern HF-station från Codan
samt en ledningsbuss full med olika kommunikationsmöjligheter.

§19

Nästa möte.
Nästa möte blir i slutet av maj eller början av juni. Det finns ett par olika alternativ
till lokal/plats som styrelsen kollar upp och bestämmer datum.

§20

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Jonsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Joakim Andersson/SM5YJM

Lars Malmrud/SM5TSP

Protokollet justeras:

Notering till §17. Senare under kvällen efter mötet meddelade SM5SIK/Jonny att hans arbetsbelastning under resten av året kommer att bli mycket hög och att han därför inte har någon
möjlighet att delta i några projekt eller möten under det här året.
Styrelsen får utse en ersättare för honom till teknikgruppen.
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