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Roslagens Sändareamatörer                   
Protokoll från årsmöte 2011-02-12 

Plats: Kvarnen i Gimo 
Deltagare: SM5ELC, SM5ERK, SM5YJM, SM0RPT, SM0OMV, SM5HP och Yvonne, 

SM5CBM, SM5TSP, SM5AOG, SM5GJB, SA5BBE, SM0CVI och SM5EPC. 

Totalt 14st, ca 45 % 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 årsmötet 2010-02-13  i Gimo genomlästes och godkändes efter 

justering. 

 

§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 2010. 

 

§11 Motioner om stadgeändringar. 

 Inga motioner hade inkommit.  

 

§12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2011. 

 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 nyval.  
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§13 Val av revisor och revisorsuppleant. 

 Revisor: SM5TSP/ Lars Malmrud och suppleant SM5CBR/Bertie Hayden. 

 

§14 Val av valberedare. 

 SM5YJM/Joakim Andersson valdes till valberedare. 

 

§15 Årsavgift för 2011. 

 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 SM5HP/Rolf och till webbmaster SM5SIK/Jonny. Dock 

meddelade Jonny att han inte kunde ställa upp omgående som webbmaster utan 

först senare under året. 

 

§18 Övriga frågor. 

18.1 SSA:s satsning på rekrytering. SM5AOG/Lennart som ingår i SSA:s 

styrelse berättade om den pågående rekryteringskampanjen som leds av 

SA6AHL/Gunnar som är SSA:s utbildningsledare. Man har haft två träffar 

med utbildningsfolk i södra respektive norra Sverige. Ett förslag finns att 

ungdomar upp till 25 år betalar en årsavgift på Kr 170. En drive pågår bland 

icke medlemmar med egen signal som erbjuds QTC under tre månader samt 

att bli medlem.  

 

18.2 DL5-möte i Österbybruk till hösten? DL5/Morgan Lorin kommer till vårt 

kvartalsmöte i Rånäs i juni och då får vi förhoppningsvis veta om vi får stå 

som värd för ett Distrikt-5 möte till hösten.  

 

18.3 Redovisning av vissa aktiviteter. Under denna diffusa punkt fanns firande 

av SM0CVI/Tor som hade fyllt 70 år.  

RSA-Cupen 2010 har körts under året men med minskat intresse. En av 

orsakerna är att vi inte haft någon fungerande hemsida för rapportering. 

SM5ELC/Janne hade tagit fram ett elegant diplom som delades ut till 

SM5EPC/Anders som lite överraskande hade samlat mest poäng (40) under 

året. På andra plats kom SM5YJM/Jocke med 38 och på tredje plats 

SM0RPT/Johan med 35 poäng. 

 

18.4 RSA-Cupen fortsätter under 2011 med samma regler. Rapportering får ske 

vid slutet på året då vi fortfarande inte har någon fungerande hemsida.  

För att premiera de som kört för klubben i NAC och HF-tester så finns 

planer för två nya diplom. Styrelsen tittar på detta och kommer med regler 

under året.  

 

18.5 Klubbens hemsida. Som framgått i tidigare punkter i detta protokoll så har 

vi fått en ny webbmaster som dock inte har tid att sätta igång med arbetet 

omgående. Förhoppningsvis skall den börja fungera i slutet på året.  
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18.6 Repeatrar m m. Båda repeatrarna är nertagna och således QRT. De kommer 

förmodligen inte att sättas upp igen på de gamla platserna p.g.a. problem 

med tillgänglighet. Alternativa QTH:n är inte så många för tillfället.  

FRO har en mast på norra Gräsö. SM5HP/Rolf och SM0CVI/Tor gör ett 

besök där under maj när snön smält och kontrollerar om det kan vara ett 

tänkbart QTH. 

 

 

§19 Nästa möte. 

 Nästa möte bestämdes till lördag den 4 juni i Rånäs. DL5/Morgan Lorin och Jonas 

Lindgren från SSM kommer bl. a. 

  

 

§20 Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

   Anders Jonsson/SM5EPC   Jan Edenquist/SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

 

Protokollet justeras:    

   Joakim Andersson/SM5YJM   Lars Malmrud/SM5TSP  

 

 

 
   


