Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från årsmöte 1998-12-05.
Plats: Sanda Bygdegård.
Deltagare:

SM5SIK, SM5ELC, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, SM0KRN, SM0OMV,
SM5TSP, SM5NPV, SM5RQ.

§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 de tillkommande
punkterna 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18,6 och 18.7 .

§4

Föregående mötes protokoll.
Protokoll från kvartalsmötet 1998-09-26 i Gimo, upplästes 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.
SM5TSP/Lasse och SM5VMZ/Fredrik valdes.

§8

Årsberättelse och kassaredogörelse.
Årsberättelse och kassaredogörelse lästes upp och godkändes.

§9

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp.

§10

Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998.

§11

Motioner om stadgeändringar.
En motion om ändring av tid för årsmötet från SM5EPC hade inkommit.
I motionen föreslogs att årsmötet flyttas till januari, året efter verksamhetsåret.
Motionen bifölls av årsmötet. Ändringen införs i stadgarna.

§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 och suppleant: SM0TNX. Båda omvaldes.

§14

Val av valberedare.
SM5TSP omvaldes som valberedare.

§15

Årsavgift för 1999.
Årsavgiften oförändrad, 80 kr för aktiv och 40 kr för passiv medlem.

§16

Val av arbetsgrupp för aktiviteter.
SM5AOG (sammankallande) och SM5TSP omvaldes.

§17

Val av teknikgrupp.
Teknikgruppen SM5SIK ( sammankallande) och SM5NPV omvaldes.

§18

Övriga frågor.
18.1 SM5VMZ rapporterade och visade exempel från arbetet med klubbens
hemsida på internet.
18.2 Aktivitetsgruppen lämnade fyra alternativ om tänkbara aktiviteter under
året, bl a resa till Utö i Stockholms skärgård eller Morokulien eller till
Åland eller plats för egna förslag till aktivitet. Var och en fick möjlighet att
välja eller föreslå aktivitet skriftligt till aktivitetsgruppen.
18.3 SM5NPV undersöker om klubben kan få en egen domän för rimlig kostnad.
18.4 Teknikgruppen rapporterade att antenner var uppsatta för 2m och 70cm för
cluster i gruvtornet.
18.5 SM5ASV efterlyste en förteckning över materiel som tillhör klubben.
18.6 Samordning av resa till loppis i Eskilstuna föreslogs.
18.7 I nästa utskick skall det stå att varje medlem kan reservera/godkänna att
deras namn får användas vid publicering på klubbens hemsida på internet.

§19

Nästa möte.
Styrelsen beslutar om tid och plats för nästa kvartalsmöte.

§20

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Johnsson
SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist
SM5ELC
Ordförande

Lars Malmrud
SM5TSP

Fredrik Edenquist
SM5VMZ

Protokollet justerat:
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