Protokoll fört vid årsmöte med RepeaterSällskapet Västra, RSV, söndag den 3
augusti 2008 å Fjällsikten Kyrktåsjö.
Klockan 15:00 – 16:00.
Närvarande:

SM3PXG
SM3GHN
SM3JCG
SM3BIU
SM3DAL
SM3PZV
SM3FTE
SM3KDY

Hans
Jan-Bertil
Gunnar
Berndt
Ove
Bengt-Eric
Tage
Mats
Tommy Johansson
Magda Johansson
Zaedi Elfwing

§1

Öppnande

SM3PXG Hans hälsade välkommen till Tåsjöberget och RSV årsmöte 2008, förklarade
Årsmötet öppnat.
§2

Föredragningslista

Årsmötet beslutade godkänna upprättat förslag till föredragningslista.
§3

Presidium
ordförande

Årsmötet beslutade välja 3PXG till mötesordförande.
§4

Mötessekreterare

Årsmötet beslutade välja 3KDY att föra dagens protokoll.
§5

Justerare

Mötet beslutade välja 3DAL och 3PZV att jämte ordförande justera protokollet.
§6

Verksamheten
07 / 08

3PXG redogör för verksamheten från årsmötet i juli 2007 till dags dato. Under hösten
-07 sonderades möjligheterna att hitta en ny repeater och antenner. Styrelsen fick
förslag från 3KXO-Jan på en ”VERTEX” från Radio Rex AB. Repeater resp antenn
skulle kosta runt 8- 9.000 vardera. Styrelsen beslutade att köpa in enligt förslaget.
Rapeatern levererades under våren 08 och antennen i juni 08. Idag på förmiddagen har
den nya repaetern installerats. Antennen var för tung att klättra upp med, så för
tillfället sitter den strax ovan marken. Med hjälp av en sky-lift skall den monteras på
ordinarie plats senare under hösten. SM3UMV och SM3PXG har bidragit med diverse
material till repeatern. Annan verksamhet har inte skett sedan föregående årsmöte.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsrapporten.
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§7

Ekonomi

Någon ekonomisk rapport har ej presenterats av kassören för perioden efter årsmötet
21 juli 2007. 3PXG meddelar att det vid periodens början fanns 14.975:90 kronor och
den 21 juli 2008 fanns 17.675:90 kronor.
Årsmötet beslutar uppdra till kassören att färdigställa ekonomiska handlingar för
perioden.
§8

Revisionsberättelse

Revisorerna har inte erhållit några handlingar att revidera. De lämnar därför inget
förslag hur ekonomin skall behandlas.
Årsmötet beslutar att revisorerna avger en rapport så snart kassören upprättat
ekonomisk rapport.
§9

Ansvarsfrihet

Då revisorerna inte lämnat förslag på hur ekonomin och ansvarsfrihet skall behandlas,
beslutar årsmötet att bordlägga ansvarsfrihetsfrågan.
§ 10

Antal ledamöter
i styrelsen

Föregående period bestod styrelsen av 5 ordinarie ledamöter.
Årsmötet beslutade att styrelsen består av ordförande, kassör samt tre ledamöter.
§ 11

Val av styrelse
Ordförande

Årsmötet beslutade omvälja SM3PXG Hans Sundqvist till ordförande på ett år.
§ 12

Val av kassör

Årsmötet beslutade omvälja SM3YKU Håkan Enbom till kassör för ett år.
§ 13

Val av tre ledamöter

Årsmötet beslutade omvälja SM3GHN Jan-Bertil Karlsson, SM3JCG Gunnar
Hållander samt nyval av SM3DAL Ove Rosendahl för ett år.
§ 14

Val av revisorer

Årsmötet beslutade omvälja SM7LKS Bo Skoglund och SM3LVB Kent Jonsson till
revisorer.
§ 15
Medlemsavgiften har hittills varit 100 kronor.
Med anledning av ”uppfräschning” av SK3RMX med inköp av repeater och antenn
som innebär att kassan ”töms” föreslås att höja medlemsavgiften 2009 till 125 kronor.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften 2009 till 125 kronor.
Föreningen tar tacksam emot gåvor till ”RMX verksamhet”.

Medlemsavgift 2009

§ 16

Motion

SM3LKS Bo har lämnat en motion kring föreningens stadgar. Bakgrunden är att ordinarie
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stadgar saknas. Bo har lämnat ett förslag till stadgar. Då förslaget inte varit utskickat i
förväg förslås att 3PXG skickar ut förslaget till medlemmarna.
Årsmötet beslutar att bordlägga stadgefrågan till nästa årsmöte.
§ 17

Ordet fritt

Tack framfördes till ”mastpersonalen” som varit i ”hyddan och masten” under
morgonen.
§ 18

Avslutning

SM3PXG Hans tackar för förtroendet att bli omvald. Förklarar årsmötet avslutat.

Mats Danielsson
Mötessekreterare

Hans Sundqvist
Mötesordförande

Ove Rosendahl
Justerare

Bengt-Erik Johansson
Justerare
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