
AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte onsdagen den 1:a april 2015. 
Mötet hölls via telefonkonferens.

1. Håkan Harrysson öppnade årsmötet i närvaro av fem (5) medlemmar.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Harrysson och till mötessekreterare Lars 
Thunberg.

3. Till justeringsman valdes Kim Pettersson.

4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes. 

5. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

6. Upprättad röstlängd godkändes. En (1) fullmakt hade inkommit till mötet. 

7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2014 kommenterades och 
godkändes. 

8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte 
hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU

12. Till revisorer valdes Inge Björk - SM4JLX och Lars Malmrud - SM5TSP. 

13. Angående valberedning: Håkan frågar Ingemar Myhrberg om intresse finns
att kvarstå. Om inte blir posten vakant och styrelsen letar efter ny 
valberedning.

14. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 förblir 0 kr.

15. Övriga frågor (endast diskussion):

- Kim och Håkan berättade om sponsring av Echo-projektet som AMSAT-SM 
ska göra. Pengarna är dock inte överförda ännu, Kim letar efter kontaktperson 
hos AMSAT-NA.
- Håkan informerade om ballongprojektet som inte är nerlagt men det är 
nästan omöjligt att få tillstånd för lyft vid Håkans QTH.
- Lars ska ta reda på vilken praxis som gäller för en förening om flera 



styrelsemedlemmar plötsligt hoppar av. Detta för att göra en nödplan för 
AMSAT-SM om det skulle inträffa. Lars meddelar resultatet på hemsidan.
- Göran föreslog att AMSAT-SM går ut med en efterlysning på nya 
styrelsemedlemmar i SSA-bullen. Lars verkställer detta.
- Inge efterlyste ett QTH i södra Sverige för att sätta upp en KV SDR-
mottagare. Kim skulle kolla möjligheter på Gotland.

16. Mötet avslutades. 

Vid protokollet: 

___________________________________________

Lars Thunberg SM0TGU

Justeras: 

____________________         

Kim Pettersson SM1TDX         


