Protokoll fört vid Repeater Sällskapet
Västra årsmöte söndag den 20 juni 2010
kl 13:00 - 14:30 å Tåsjöberget.

Närvarande; SM3 PXG Hans, SM3 GFN Ingvar, SM3 Jan-Bertil, SM3DAL Ove, SM2JCG
Gunnar, SM3KDY Mats, SM3LGN Margot och Zaedi Elfwing.
§1
Ordförande Hans Sundqvist hälsade välkommen till RSV årsmöte å Tåsjöberget
och förklarade mötet öppnat.

Öppnande

§2
Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.

Föredragningslista

§3
Årsmötet beslutade
att till mötesordförande välja Hans Sundqvist

Mötes ordförande

§4
Årsmötet beslutade
att till årsmötessekreterare välja Mats Danielsson

Mötes
sekreterare

§5
Årsmötets beslutade
att till protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll välja
Margot Landgren

Justerare
tillika rösträknare

§6
Ordförande Hans redogör för hur kallelse skett. Skriftligt till alla som har E-post
6 april och 30 maj 2010. Anslag på hemsidan http://212.247.251.128/sajter/sk3yq/.
Årsmötet beslutade sig behörigen kallat.

Kallelse

§7
Ordförande redogör kring verksamheten under hösten, vinter och vår. Under hösten
monterades ny repeater in. Under vintern har väderleken tagit ytterligare ett element
i antennen. Trafikverket (Vägverket) har hört av sig till Hans med anledning av att de
hittat en okänd utrustning i kuren. Efter samtal kom Trafikverket överens med Hans
hur det förelåg med stationerna. Ny antenn är inköpt, men vi behöver en klätterkunnig
person som kan klättra upp och byta antenn.
Årsmötet beslutade lägga rapporten till handlingarna.

Verksamhetsrapport

§8
Någon egentlig kassarapport föreligger inte, men ordförande har återskapat 2009 års
ekonomi. Ingående balans 8.669:40 kronor och utgående 1.094:40 kronor.
Under året har 1.375 kr inkommit i 11 medlemsavgifter. 450 kr kostar plusgirot och
8.500:00 kr för inköp av repeater, (beslut 2008).. Resultatet är -7.575:00 kr.
Årsmötet beslutade
att överföra årets resultat till ny räkning
att fastställa utgående balans till 1.094:40 kronor.

Ekonomisk
rapport

§9
På grund av olyckliga omständigheter har årsmötesprotokollet från 2009 förekommit,
samt att någon revision av 2009 års ekonomi inte skett, enär uppgift om revisor saknas.

Revisorernas
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SM3GFN Ingvar, föreslår utifrån de uppgifter som ordförande presenterat och den
lilla ekonomi med enbart ett tidigare beslutat inköp av repeater, att årsmötet skall
godkänna rapporten. Vidare uppdrar GFN till den nya styrelsen att återskapa en ekonomisk rapport över 2009 så snart alla handlingar framtagits.
Årsmötet beslutade lägga ekonomirapporten till handlingarna och GFN:s yrkande
noteras.
§ 10
Utifrån uppgifterna i § 9 föreslår SM3GFN att styrelsen beviljas ansvarfrihet för 2009.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

Ansvarsfrihet

§ 11
Nuvarande årsavgift är 125 kronor. Visserligen är inga stora ekonomiska åtaganden i
sikte, men ekonomin bör förbättras. SM3GFN föreslår en höjning till 150 kr/år.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften 2011 till 150 kronor.

Medlemsavgift

§ 12
Årsmötet beslutade att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter. Inga suppleanter
skall väljas.

Antal ledamöter
i styrelsen

§ 13
Årsmötet beslutade att välja SM2JCG Gunnar och SM3KDR Tomas till revisorer på ett år.

Val av revisorer

§ 14
Årsmötet beslutade
att välja SM3PXG Hans Sundqvist till ordförande på två år.
att välja SM3KDY Mats Danielsson till sekreterare på två år
att välja SM3 Jan-Bertil Karlsson till ledamot på två år.

Val av halva
styrelsen 2 år

§ 15
Årsmötet beslutade
att välja SM3DAL Ove Rosendahl till kassör på ett år
att välja SM3GFN Ingvar Bergström till ledamot på ett år.

Val av halva
styrelsen 1 år

§ 16
Årsmötet konstaterar att inga är tillfrågade som valberedare. Årsmötet beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att före nästa årsmöte utse en valberedning.

Val av valbered-

§ 17
Följande förbättringar av SK3RMX finns i planen; uppsättning av ny antenn, kablage byte
till dubbelskärmad koax, omprogrammering av 1750 ton längd, avbrotts fri kraft.

Arbetsplan 2010

§ 18
De närmaste kostnaderna är uppsättning av ny antenn.

Budget 2010

§ 19
Inga inkomna motioner finns att redovisa.

Inkomna
motioner.

§ 20
Diskuterades möjligheten att sända SK3SSA bulletin via SK3RMX. Konstaterar
att för få aktiva amatörer regelbundet boende i området.
Årsmötet beslutade att hänskjuta ärendet till framtiden.

Bulletinoperatör
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§ 21
SM3GFN undrar om RSV har organisationsnummer? SM3PXG bekräftar att RSV har
Org nummer och lämnar skattedeklaration.
SM2JCG tar upp frågan om att ordna med någon som kan klättra i masten. Gunnar har
kontakter i Vännäs som skall tillfrågas.
§ 22
Ordförande Hans tackar för förtroende att få leda föreningen ytterligare två år. Förklarar
därefter årsmötet avslutat.

Mats Danielsson
Mötessekreterare

Hans Sundqvist
Mötesordförande

Margot Landgren
Protokolljusterare
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Övriga frågor

