Protokoll fört vid årsmöte med Repeater
Sällskapet Västra, söndag den 31 maj
2015 kl 12:00 å Tåsjöberget.
Närvarande: SM3PXG Hans, SM0OO/2 Håkan, XYL Sonja, SM3GFN Ingvar, SM3JCG
Gunnar via Skype, SM3KDY Mats samt XYL Zaedi.
§ 1 Öppnande
SM3PXG Hans hälsade välkommen till Tåsjöberget och den mobila konferensvagnen
som passade bra i det regn och blåsväder som just drog in över berget.
§ 2 Föredragningslista
Upprättat förslag till föredragningslista godkändes.
§ 3 Val av mötes ordförande
Årsmötet beslutar välja Hans till mötesordförande.
§ 4 Val av mötes sekreterare
Årsmötet beslutar välja Mats att föra dagens protokoll.
§ 5 Val av justerare och rösträknare
Årsmötet beslutar välja Håkan och Ingvar som protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 6 Fråga om årsmötet behöriga utlysning
Kallelse har skett genom e-post. Hemsidan samt i bulletiner vid minst fyra tillfällen
Årsmötet beslutar sig behörigen kallat.
§ 7 Verksamhetsrapport
SM3PXG Hans som numera äger radiohyddan har skrivit avtal med 2 kunder. Det gör 2014
att elkostnaden i princip är betald. De aktiviteter som togs upp vid föregående årsmötet har inte genomförts. Inga andra aktiviteter kring repeatern har behövts göras
under året. ”Den tuffar och går”.
§ 8 Ekonomisk rapport
SM3DAL Ove lämnar en rapport som visar att 2.540 kronor inkommit som medlemsavgifter. Enda utgiften är årsavgiften för plusgiro. Utgående saldo 31 dec 2014 8.739 kr.
§ 9 Revisorernas rapport
SM3KDR Tomas och SM3LVB Kent har granskat ekonomin. Enda synpunkten är
att de önskar handlingarna i god tid. Revisorerna föreslår styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåren 2013 samt 2014.
§ 10 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013
samt 2014.
§ 11 Medlemsavgift 2016
Styrelsen finner ingen anledning att ändra medlemsavgiften 2016.
Årsmötet beslutar om oförändrad avgift (150 kr) för 2016.
§ 12 Antal ledamöter
Styrelsen har hittills bestått av fem ordinarie och inga ersättare.
Årsmötet beslutar att även 2016 låta styrelsen representeras av 5 ordinarie ledamöter.
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§ 13 Val av revisorer
Årsmötet beslutar att omvälja SM3KDR Tomas Hellman och SM3LVB Kent Jonsson
som revisorer för 2015.
Ersättare utses om så erfordras.
§ 14 Val av ledamöter
Årsmötet beslutar välja för två år kassör, SM3KDY Mats Danielsson samt ledamot
SM3GFN Ingvar Bergström.
Årsmötet beslutar på ett år fyllnadsvälja SM0OO Håkan Carlsson.
Kvarstår ett år gör SM3PXG Hans Sundqvist och SM3DAL Ove Rosendahl.
§ 15 Val av valberedning.
Årsmötet beslutar att bordlägga frågan och hänskjuta den till styrelsen om behov uppkommer.
§ 16 Verksamhet 2015
Fortsatt planering för att höja och rikta om antenner, Anskaffning av lämpligt nätaggregat, teckna avtal med Hans Sundqvist angående disponering av ”radiohyddan”,
planera för komplettering av logik enligt nya regler samt marknadsföring av RSV.
§ 17 Ekonomisk plan
Då det inte föreligger några kostsamma verksamheter, föreslås uppdra till styrelsen att
bevaka så ekonomin håller sig inom rimligheten. Dock uppdras till kassören att skicka
påminnelser på medlemsavgift.
§ 18 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 19 Bullentin redaktör.
Frågan bordlägges då något behov inte föreligger för närvarande.
§ 20 Övriga frågor
SM3GFN Ingvar föreslår att en inventarieförteckning upprättas kring det material som
SK3YQ/SK3RMX äger och förvaltar.
SM2JCG Gunnar önskar disponera SK3YQ i samband med ”Fyrhelgen” i augusti.
Årsmötet noterar förslagen för verkställande.
§ 21 Avslutning
SM3PXG Hans tackar för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och avslutar
årsmötet kl 12:50.
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Mats Danielsson
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