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Roslagens Sändareamatörer                   
Protokoll från årsmöte 2012-02-11 

Plats: Kelinge bygdegård 
Deltagare: SM5ELC, SM5YJM, SM0RPT, SM5HP och Yvonne, SM5CBM, SM5AOG, 

SM5GJB och Gunilla, SA5BBE, SM0CVI, SM5VZW, SA5AGQ, SM5SIK, 

SA5BVD, SM0DFP och SM5EPC. Totalt 17st, drygt 50 % 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 kvartalsmöte 2011-11-19 i Kelinge 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 SM5SIK/Jonny 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 revisorssuppleant SM5CBM/Bertie. 

 

§10 Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet. 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 

§11 Motioner om stadgeändringar. 

 En motion från styrelsen om ändring av senaste datum för årsmötet under  

§4 Föreningsmöten bifölls. Årsmötet skall hållas senast sista februari året efter 

verksamhetsåret.  

 

§12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2012. 

 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.  
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§13 Val av revisor och revisorsuppleant. 

 Revisor: SM5TSP/Lars Malmrud och suppleant SM5CBM/Bertie Hayden. 

 

§14 Val av valberedare. 

 SM5YJM/Joakim Andersson valdes till valberedare. 

 

§15 Årsavgift för 2012. 

 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.  

 

§18 Övriga frågor. 

18.1 Diplom utdelades till segraren SM0RPT/Johan i RSA-Cupen 2011.  

 

18.2 RSA-Cupen fortsätter under 2012 med samma regler som tidigare.  

 

18.3 Ett nytt diplom RSA-Contest 2012 presenterades. Här gäller det att samla så 

mycket poäng som möjligt i tester som ingår i SSA:s HF Contest Cup. 

Dessutom måste man tävla för SK5RO för att få diplomet.  

 

18.4 Statusen för klubbens hemsida är som tidigare att den ligger nere. När den 

kommer att bli färdig är osäkert.  

 

18.5 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 störningar och tillgänglighet. Det alternativa QTH på Gräsö som 

diskuterats tidigare är inte längre aktuellt. SM5HP/Rolf och SM5GJB/Jan-

Ola undersöker ett par andra alternativ runt Tierp – Strömsberg. 

 

18.6 Inbjudan till DL5-möte i Linköping 3 mars hade inkommit. SM5HP åker 

eventuellt dit.  

 

18.7 Föredraget om EME blev inställt då SM5TSP/Lasse blivit sjuk. 

 

18.8 SM0DFP/Per höll ett intressant föredrag om mikrovågsteknik. Dessutom 

höll han och SM0RPT/Johan en demo med kommunikation på 47 GHz-

bandet.  
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§19 Nästa möte. 

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

  

§20 Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

   Anders Jonsson/SM5EPC   Jan Edenquist/SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

 

Protokollet justeras:    

   Joakim Andersson/SM5YJM   Jonny Andersson/SM5SIK  

 

 

 
   


