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Roslagens Sändareamatörer                   
 

Protokoll från årsmöte 2000-02-12. 
 

Plats: Kvarnen Gimo. 
 

Deltagare: SM5SIK, SM5ELC, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, SM0KRN, SM0OMV, 

SM5TSP, SM5ASE, SM5IBE, G4EBN, SM5AOG, SM0GBY, SM3-7898, 

SM0WTK, SM5TC, och SM0BSB. 

 

§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, 18.7 och 18.8 . 

 

§4  Föregående mötes protokoll. 

  Protokoll från kvartalsmötet 1999-12-04 i Sanda, 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 SM5AOG/Lennart 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 1999. 

 

§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. 

 

§13 Val av revisor och revisorsuppleant. 
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 Revisor: SM5AOG/ Lennart och suppleant SM5TSP/Lasse. 

 

§14 Val av valberedare. 

 SM5TSP omvaldes som valberedare. 

 

§15 Årsavgift för 2000. 

 Efter diskussion bestämdes årsavgiften  till 100 kr för aktiv och 50 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 SM5ASV/ Ingemar meddelade att repeatern  på 2m , SK5ROS åter 

fungerade efter att en tid varit ur funktion. Han meddelade dessutom att det 

finns en ny repeater hos SM0DYO att hämta. 

18.2 SM5TC/Arne efterlyste nätaggregat och TNC som SK5RO lånat från 

SK5CG. 

18.3 RoslagsRallyt som klubben skulle ha deltagit i med säkerhetssamband blev 

inställt p g a den milda vintern.  

18.4 SM5AOG/Lennart utdelade en bok som pris till bäste deltagare från 

klubben  SM5EPC /Anders, i månadstesterna under året.  

18.5 SM5SIK informerade om OneList på Internet, där klubbens medlemmar 

kan diskutera olika saker som rör klubbverksamhet, radio mm. 

18.6 SM5TS/Lasse som är länsombud till SSA / DL5 rapporterade från DL5 

möte angående rekrytering av medlemmar. Aktivitetsgruppen skall ta fram 

ett förslag till nästa möte hur vi skall rekrytera fler medlemmar till klubben 

och SSA. 

18.7 Förteckning på genomförda aktiviteter till Aktivitetstävling 2000 för 

klubbens medlemmar skickas till SM5AOG/Lennart som sammanställer 

resultaten vid årets slut. 

18.8 Tvåmeters repeatern SK5ROS kommer att byta till SK5RO/R. Ansvarig för 

detta är repeaterfunktionären SM5ASV/Ingemar. 

  

§19 Nästa möte. 

 Styrelsen beslutar om tid och plats för nästa kvartalsmöte. Det kan bli gamla 

Observatoriet i Uppsala och i så fall blir det på kvällstid. 

 

§20 Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare. 

 

 

Vid protokollet: 

   Anders Johnsson / SM5EPC   Jan Edenquist / SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

Protokollet justeras:    

   Lars Malmrud / SM5TSP   Lennart Pålryd / SM5AOG 


