Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 2009-02-07
Plats: Kvarnen i Gimo
Deltagare:

SM5ELC, SM5VMZ, SM5ERK, SM5YJM, SM0RPT, SM0OMV, SM5HP,
Yvonne (XYL HP), SM5CBM, SM5ASV, SM0DZB, SM5SIK, SM5TSP,
SM0CVI och SM5EPC. Totalt 15st d v s 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 med tillägg av punkterna 18.5-18.7.

§4

Föregående mötes protokoll.
Protokoll från kvartalsmötet 2008-10-11 i Uppsala 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.
SM5ASV/Ingemar och SM5SIK/Jonny valdes.

§8

Årsberättelse och kassaredogörelse.
Årsberättelse fanns tillgänglig och godkändes efter genomläsning.
Kassaredogörelse och bokslut lämnades av SM5TSP/Lasse eftersom kassören
SM5AOG/Lennart var upptagen av styrelsemöte i SSA.

§9

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn SM5TSP/Lasse.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§11

Motioner om stadgeändringar.
Inga motioner hade kommit.

§12

Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2008.
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.
Val av valberedare.
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SM5YJM/Joakim Andersson valdes till valberedare.
§15

Årsavgift för 2009.
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 Diverse jubileum. Klubbens ordförande SM5ELC/Janne hade fyllt 60 år
den 25 jan och hyllades med en flaska gott innehåll, blommor och en stor
applåd från klubbens medlemmar.
18.2 Klubbens 30-års firande under 2009. Vid kvartalsmötet i Rånäs i början på
juni så planeras ett 30-års firande. I vilken form är inte klart för tillfället
utan SM5ELC/Janne och SM5VMZ/Fredrik jobbar på detta.
18.3 Presentation av SM0DZB/Tore, kandidat till SSA:s ordförandepost.
Tore berättade om sin bakgrund och vad han jobbat med under sin
yrkesverksamma tid. Han har en gedigen erfarenhet från arbetslivet samt att
leda organisationer och företag. Är självlärd inom radio och bra på att
bygga slutsteg och stora Quad-antenner. Som ordförande för SSA vill han
verka för att vi får behålla våra frekvenser och ha ett bra samarbete med
PTS och även med militären (FRO). Utbildningsmaterial och stöd för
utbildning inom klubbar är ett annat område. Problem med störningar från
all modern elektronik är ett annat område som kräver insatser.
18.4 Klubbens hemsida. Vi har lagt upp medlemsregistret på hemsidan samt ett
antal nya bilder från tidigare klubbträffar. Länkar har uppdaterats men
kräver fortlöpande kontroll. SM5ASV/Ingemar påpekade att ”Välkomsthälsningen” på hemsidan innehöll felaktigheter samt stavfel. SM5ELC/Janne kollar upp detta.
18.5 SM5YJM/Joakim och SM5AOG/Lennart har varit i kontakt med FRO och
diskuterat utbildning för amatörradiocertifikat. FRO har ett 8-10-tal samt
dessutom kan det finnas ytterligare några till som är intresserade av utbildningen. Dock har FRO fulltecknat med annan utbildning under våren så det
kan bli aktuellt tidigast till hösten. Förhoppningsvis har SSA då fått fram
den nya upplagan av boken ”Bli sändareamatör”. Dessutom kollar Joakim
vidare på eventuellt materiel via webben.
18.6 SM5SIK/Jonny påminde om RSA-cupen 2009 som är en del av klubbens
30-års firande. Han visade dessutom hur man loggar in och registrerar vilka
tester man deltagit i respektive månad.
18.7 SM5CBM/Bertie blir /AM natten mellan den 24 – 25 feb då han är med på
en ”kärra” som flygs ner till Mauritius. Frekvens är prel. runt 14.170 MHz
och de beräknas starta runt midnatt. Bertie är QRV i mån av att tid finns
över under flygningen.
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§19

Nästa möte.
Nästa möte blir 30-års firande i Rånäs den 13 juni 2009.

§20

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Jonsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Ingemar Gidfors/SM5ASV

Jonny Andersson/SM5SIK

Protokollet justeras:
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