Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2014-02-15
Plats: Kelinge bygdegård
Deltagare:

SM5ELC, SM5YJM, SM5CBM, SM5AOG, SA5BBE, SM5TSP, SM5CQR,
SM5CRV, SM5DWF, SM5ON, SM5HHX, SM5AQD, SA0BVA och SM5EPC.
Totalt 14 st vilket ger runt 31 % deltagande.

§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 2013-11-17 i Kelinge fanns tillgängligt för genomläsning 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/Lars 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/Lars.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§11

Motioner om stadgeändringar.
Inga motioner hade inkommit.

§12

Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2014.
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 2014.
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 Folkesson. Behöver Rolf hjälp med
uppsättning av repeater och liknande så får han begära hjälp.

§18

Övriga frågor.
18.1 Diplom utdelades till segraren SM5CBM/Bertie i RSA-Contest 2013.
Inget diplom utdelades i RSA-Cupen 2013 då det endast varit en deltagare
och denne avstod från diplomet.
RSA-Cupen och RSA-Contest fortsätter under 2014 med samma regler som
tidigare.
18.2

Utdelning av en blomma till de som fyllt jämna år under året,
SM5NPV/Tobbe, SM5EUG/Gunnar och SM5GSH/Bert ställdes in då ingen
av dem var närvarande.

18.3

Klubbens hemsida har kommit igång igen i en enklare form under tiden att
ta fram en helt ny. Webbansvariga för tillfället är SM5EPC/Anders och
SM5ELC/Janne.
På repeaterfronten är inget nytt att rapportera. Vi väntar fortfarande på ett
besked huruvida vi får tillgång till den tänkta platsen i närheten av Tierp.

18.4

Vi har fått en förfrågan från vår distriktsledare Morgan Lorin om vi kan
arrangera ett DL5- möte i Östra Uppland. SM5EPC/Anders fick i uppdrag
att undersöka möjligheterna till detta. Tidpunkt för mötet är i så fall slutet
av maj eller början av juni.

18.5

Det diskuterades om det fanns intresse för en eventuell resa till Åland och
att göra ett besök hos någon radioklubb där. Nu fanns det ett visst intresse
men inget beslutades utan det får diskuteras vidare i nästa möte.
I samband med detta så kom det fram att vi måste registrera vår klubbsignal
SK5RO hos ARRL och CQ så att den godkänns som klubbtillhörighet vid
tester. SM5CBM/Bertie ordnar detta.

18.6

Vid diskussion om aktiviteter vid möten så kom bl.a. ett besök hos den nya
Contest-klubben SK0EN på Väddö upp som ett förslag. SM5YJM/Joakim
kollar om det går att förlägga ett höstmöte där.
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18.7

SM5AQD/Håkan höll ett intressant föredrag med bilder och filmer från sitt
deltagande i DX-expeditionen till Swains Island NH8S. Man fick en bild av
vilket enormt arbete, kostnader och organisation som ligger bakom en sådan
expedition. De flesta tänker nog inte på detta när vi ropar efter dem för att
få ett DX. Föredraget hölls efter att det formella mötet avslutats.

§19

Nästa möte.
Nästa möte blir i Rånäs i maj. Den 10 maj föreslogs men styrelsen återkommer
med närmare datum.

§20

Ordförande SM5ELC/Janne avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Jonsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Joakim Andersson/SM5YJM

Lars Malmrud/SM5TSP

Protokollet justeras:
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