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Roslagens Sändareamatörer                   
 

Protokoll från årsmöte 2004-01-24 

Plats: Kvarnen i Gimo 
 

Deltagare: SM5ELC, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, SM5TSP, SM5BKK, SM5SIK, 

SM5AOG och SM5YJM. 

 

§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 efter komplettering av den tillkommande 

punkterna 18.4 – 18.6 

 

§4  Föregående mötes protokoll. 

Protokoll från kvartalsmötet 2003-11-16  i Uppsala, fanns kopierat 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. 

  SM5VMZ/Fredrik och SM5SIK/Jonny valdes. 

 

§8 Årsberättelse och kassaredogörelse. 

 Årsberättelse fanns kopierat och kassaredogörelse lästes upp samt gick runt. Båda 

godkändes av årsmötet.  

 

§9 Revisionsberättelse. 

 Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn SM5AOG/Lennart.. 

 

§10 Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet. 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. 

 

§11 Motioner om stadgeändringar. 

 Inga motioner hade inkommit. 

  

§12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret. 

 Ordförande: SM5ELC, kassör: SM5ASV, och sekreterare: SM5EPC. 

 Första suppleant: SM5SIK, andra suppleant: SM5VMZ. Samtliga omvaldes. 
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§13 Val av revisor och revisorsuppleant. 

 Revisor: SM5AOG/ Lennart och suppleant SM5TSP/Lasse. Omval. 

 

§14 Val av valberedare. 

 SM5TSP omvaldes som valberedare. 

 

§15 Årsavgift för 2004. 

 Årsavgiften bestämdes oförändrad, 100 kr för aktiv och 50 kr för passiv 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 Mötet beslutade att klubben skaffar en egen domän, www.sk5ro.se  för vår 

hemsida. Webmaster SM5VMZ/Fredrik ansvarar för registrering. Ett 

diskussionsforum inrättas på hemsidan dessutom. SM5SIK och SM5VMZ 

tittar på detta.  

 

18.2 Logotävlingen hade efter flera förlängningar kommit till ett avgörande. 

Efter livlig diskussion bland de inkomna förslagen bestämdes att den nya 

logon skulle bestå av en mix av ”Blå romb” och en svart/vit bild. 

SM5ELC/Janne gör klart förslagen till nästa möte.  

 

18.3 Ett förslag på aktiviteter för klubben under året var fieldday på exempelvis 

Utö i Stockholms skärgård. SM5TSP/Lasse tittar på detta. 

 

18.4 SM5BKK/Kurt från Uppsala radioklubb besökte oss och berättade om hur 

ett rallysamband går till. SBF kräver idag radiosamband för säkerheten vid 

rallytävlingar. Dessutom förekommer radiosamband med t ex ridtävlingar 

av typ långritt.  

Det finns alltså möjlighet att förstärka klubbkassan då en viss ersättning 

utgår för varje operatör som deltar i radiosambandet.  

 

18.5 Repeateransvarige SM5ASV/Ingemar lämnade en rapport om statusen för 

våra repeatrar och de reparationer han utfört.  

 

18.6 Mästerskapet 2004 beslutades att vara vilande då inget större intresse fanns. 

 

http://www.sk5ro.se/


Roslagens Sändareamatörer  Sid 3 (3) 
Protokoll från  årsmöte 2004-01-24 i Gimo 

§19 Nästa möte. 

 Nästa möte planerades till försommaren. Styrelsen återkommer med förslag på 

lämplig plats och lokal. 

 

§20 Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare. 

 

 

Vid protokollet: 

   Anders Johnsson / SM5EPC   Jan Edenquist / SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

Protokollet justeras:    

   Fredrik Edenquist / SM5VMZ  Jonny Andersson/ SM5SIK 


