Protokoll fört vid Repeater Sällskapet
Västras (RSV) årsmöte 2012-06-17 å
Fjällsikten Tåsjöberget.
Närvarande: SM3PXG Hans, SM3DAL Ove, SM3GFN Ingvar, SM3GHN Jan-Bertil,
SM0OO Håkan med XYL Sonja samt 2 barnbarn, SM3 FTE Tage,
SM2JCG Gunnar, ”Brunflo ** ,SM3 KDY Mats.

§1
SM3PXG Hans hälsade alla välkomna till Tåsjöberget och förklarade årsmötet
öppnat.

Öppnande

§2
Förslaget till föredragningslista fastställdes.

Föredragningslista

§3
Mötet beslutade att välja SM3PXG Hans till mötesordförande.

Mötesordförande

§4
Mötet beslutade att välja SM3KDY Mats till mötessekreterare.

Mötessekreterare

§5
Mötet beslutade att välja SM3TFE Tage till protokolljusterare.

Protokolljusterare

§6
Kallelse till årsmötet har skett genom e-post till alla kända e-postare. Vid minst
två tillfällen har inbjudan till RSV årsmöte med bakluckeloppis upplästs som
regionalt meddelande i SSA bulletiner som utsänds i regionen. Vidare har notis
varit införd i QTC
Mötets beslutade att årsmötet är behörigen kallat.

Årsmötets kallelse

§7
SM3PXG redovisar muntligt de aktiviteter som varit sedan föregående årsmöte;
Information från Trafikverket om att de har för avsikt att avsluta sin radiotrafik
via ”Tåsjö och kommer att överlåta mast och drift till annan. Dock kommer inget
att ske förrän ny ansvarig för drift och underhåll utsetts. I övrigt har inget skett med
repeatern sedan förra året då en ordentlig genomgång gjordes..
Verksamhetsrapporten lägges till handlingarna.

Verksamhetsrapport
2011

§8
SM3DAL Ove föredrag kassarapporten för 2011. Den visar på ett överskott på
1.025 kronor. Utgående balans per 31 december 2011 är 4.094,40 kr.
10 medlemsavgifter har erlagts. .
Ekonomirapporten lägges till handlingarna.

Ekonomisk rapport
2011

§9
Revisorerna påpekar att föreningen enligt stadgarna har brutet ekonomiskt redovisningsår. Revisorerna har erhållit alla handlingar, men inte haft möjlighet att
återsända revisionsberättelse.

Revisorernas
berättelse

§ 10
Då revisorerna inte lämnat granskningsrapport för 2011 beslutar årsmötet att
bordlägga frågan

Ansvarsfrihet

§ 11
Medlemsavgiften 2011 är 150 kr. Några större ekonomiska åtaganden föreligger inte närmaste tiden. Dock uppmanas medlemmar som inte erlagt avgift att
snarast göra detta. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är oförändrad 2012.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 150 kr för 2012.

Medlemsavgift

§ 12
Styrelsen föreslår oförändrat antal ledamöter till 5 ordinarie och inga ersättare.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Beslut om antal
ledamöter

§ 13
Omval föreslås av årsmötet..
Årsmötet beslutade välja SM3KDR Tomas och SM3LVB Kent till revisorer.

Val av revisorer

§ 14
Vid årsmötet 2011 valdes SM3 DAL och SM3 GFN på två år. SM3PXG Hans,
SM3KDY Mats och SM3GHN Jan-Bertil är i tur att avgå.

Val av styrelse

Årsmötet beslutade omvälja SM3PXG Hans till ordförande
SM3DAL som kassör samt SM3KDY som sekreterare på två år vardera.
§ 15
Årsmötet beslutade bordlägga val av valberedare.

Val av valberedn.

§ 16
RSVs huvudsakliga uppgift kommande år är att fortsätta hålla SK3RMX i god
funktion. Bevaka våra intressen kring Trafikverkets mast och ev. inleda diskussion
kring framtida drift.
Årsmötet beslutar uppdraga till styrelsen att beakta ovanstående.

Arbetsplan 2012/13

§ 17
Styrelsen ser inga stora ekonomiska åtaganden närmaste året, varför någon budget
ej upprättats. Dock uppmanas medlemmarna erlägga sin årsavgift för 2012.
Årsmötet beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ekonomisk plan

§ 18
SM3LKS Bo har inkommit med en motion om revidering av nuvarande stadgar.
SM3KDY Mats har diskuterat 3LKS förslag vilka redovisas för årsmötet. Dock har
styrelsen inte behandlat stadgeändrings förslaget.
Årsmötet beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen för behandling och att dess
förslaget behandlas vid årsmötet 2013.

Motioner

§ 19
Konstaterar att det är få fasta radioamatörer i repeaterns täckningsområde och
att SSA bulletin i princip saknar lokala mottagare för 144 MHZ.
Årsmötet beslutar att tillsvidare låta frågan vara vilande.

Bulletinredaktör

§ 20
Inga övriga frågor fanns.

Ordet fritt

§ 21
SM3PXG Hans tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet

Mats Danielsson
SM3KDY

Justeras

Hans Sundqvist
SM3PXG

Tage Skoglund
SM3FTE

