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Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:

Thomas Lindblad, SK0KTH, ordförande
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ansvarig för HF-nätet
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR, kontaktperson mot ARISS

Funktionärer:
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.
Ingemar Myhrberg, SM0AIG – valberedning.

Aktiviteter
Föreningens aktivitet under året har enbart bestått av informations-
verksamhet. Ett försök gjordes under sommaren att anordna ett studiobesök 
på FRA museum vilket dock avslogs av myndigheten.

Föreningens årsmöte hölls på Albanova den 3:e maj 2012 i närvaro av fyra 
medlemmar varav endast två på plats (ordf. och sekr.). En uppmaning till 
medlemmarna att deltaga via Skype gav ej något gensvar.

På årsmötet togs ett första beslut till enklare stadgar för att anpassa 
föreningen till det låga antalet aktiva medlemmar. 

Under övriga frågor gavs möjlighet att AMSAT-SM kan sponsra ett 
ballongprojekt inom Sverige. Något sådant projekt har dock ej varit aktuellt 
under 2012.

Föreningens ekonomi
Utgående saldo på bankkontot 2012-12-31 var 62048 kr och årets resultat 
blev -2046 kr. Under 2012 har föreningen ej fått några nya medlemmar. 
Under december avslutades föreningens postgiro och vi har numera ett 
bankkonto i Ikano-banken. Detta beräknas spara som mest 2000 kr / år i 
avgifter.

Hemsidan
I oktober togs ett beslut att ta bort AMSAT-SMs satellitdatabas då det numera 
finns bättre uppdaterade sidor med liknande uppgifter tex. AMSAT-NA.

En mindre uppdatering gjordes av sidornas utseende för att anpassa oss till 
uppdateringar av hemsidans ”motor”, Wordpress.

SM0TGU och SM7WSJ har kontinuerligt under året publicerat nyhetsartiklar.

Mailinglistan är fortsatt aktiv med 134 medlemmar och 108 mail under 2012.

För 2012 ser vi en minskning i antal besökare på hemsidan jämfört med 2011. 
Oktober till december var dock lika välbesökta som för 2011 med ca. 650 
besök per dag (se bildens historik för de senaste tre åren).



HF-nätet
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under 
söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan. Håkan 
gör även en sammanställning som skickas ut på vår mailinglista och 
publiceras på hemsidan.
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