Protokoll fört vid årsmöte med Repeater
Sällskapet Västra SK3YQ 2013 06 08
Fjällsikten Tåsjöberget.
Närvarande
SM3PXG Hans, SM3DAL Ove, SM3GFN Ingvar, SM2OO
Håkan med XYZ Sonja, SM3NFB Torsten med XYL, SM3LVB Kent, och SM3
KDY Mats.
§1

Öppnande
SM3LVB Kent hälsade välkommen Tåsjöberget och förklarade årsmötet öppnat.

§2
Beslutade att arbeta efter den föreslagna föreningslistan.

FöredragningsListan

Beslutade att till mötesordförande välja SM3PXG Hans.

Val av mötes
Ordförande

Beslutade att till mötessekreterare välja SM3KDY Mats.

Val av mötes
Sekreterare

§3
§4
§5

Val av justerare
Beslutade at till protokolljusterare välja SM3GFN Ingvar.

§6

Årsmötets kallelse
Kallelse har skett via SSA bullen, via två mailkontakter samt via vår hemsida.
Årsmötet beslutade sig behörigen kallad.
SM3GFN Ingvar meddelade att SK3YQ finns med i Distrikt 3 förteckning.

§7
SM3PXG Hans rapporterar att besök på SM3RMX gjorts och att squelch har
justerats. RMX har fungerat klanderfritt under hela året. Vad gäller ”hyddan”
så kommer trafikverket att flytta ut. Hans kommer med stor sannolikt att ta
över ”hyddan” och hyra ut den bl.a. till RSV.
Årsmötet noterade rapporten och lade den till handlingarna.
§8

Verksamhetsredovisning

Ekonomi redov.
Kassören SM3DAL redovisar årets ekonomi. 9 medlemmar har erlagt årsavgiften. Endast plusgiroavgift har varit våra utgifter. Resultatet är 1200 kr
och utgående kapital behållning är 5294 kr 40 öre.
Årsmötet lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§9
SM3LVB Kent föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår årsmötet att fastställa resultat och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
§ 10

Revisorernas
berättelse

Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljar årsmötet styrelsen ansvarsfrihet
för 2012.

§ 11

Medlemsavgift
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften för 2014 till 150 kronor.

§ 12

Ledamöter
Årsmötet beslutade att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

§ 13
beslutade att välja SM3KDR Tomas och SM3LVB Kent till ordinarie
revisorer 2014.
Beslutade att inte välja någon ersättare.

Val av revisorer Årsmötet

§ 14

Val av två ledaÅrsmötet beslutade välja SM3GHN Jan-Bertil och SM3GFN Ingvar till ledamöter möter för nästkommande två
år.
§ 15
Valberedning
Årsmötet
beslutade att inte välja någon valberedning.
§ 16
Om möjligt skall antennerna omplaceras i masten. Dock måste vi få tag i lämpliga ”mastklättrare” och några ”marktjänstare”. Vidare skall vi bevaka så att
ett avtal upprättas angående förhyrning i ”hyddan”.
§ 17

Arbetsplan
2013

Ekonomisk Några större
utgifter planeras inte. Endast ev. kostnader kring ”mastklättrarna”.
Plan
SM3GFN Ingvar föreslår att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheter
att skaffa ett billigare administrationskonto.

§ 18

Motioner
En motion inlämnad av SM7LKS Bo angående stadgeändring/justering av
språket har bordlagts sedan tidigare årsmöte. SM3PXG har skickat ut motionen.
Hans föreslår förutom de ändringar motionen tar upp att verksamhetsåret skall
vara kalenderår samt att föreningen skall tillåtas ha enbart bankkonto.
Årsmötet beslutar att anta de stadgeändringar som SM7LKS föreslår samt att
anta de tillägg som Hans föreslår.
Stadgarna skall åter upp på ett nytt / extra årsmöte för definitivt beslut.

§ 19
Årsmötet beslutade att inte välja någon bullentinradaktör
§ 20

Bullentin redak
-tör
Ordetfritt

---§ 21

Avslutning
SM3PXG Hans tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

______________________________
SM3KDY
_______________________________
SM3GFN

____________________________
SM3PXG

