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Förslag till dagordning vid Kungsbacka
Radioamatörers årsmöte 2013-03-06

KRA-bladet är Kungsbacka
Radioamatörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller bladets allmänna.

Tel. 0300-61048
Redaktör är SM6GDU, Bengt.
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post: sm6gdu@ssa.se

1. Mötet öppnas.

KRA:s och redaktionens adress är:
Lindfjällsvägen 15, 439 91 Onsala

Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet

3. Val av sekreterare för mötet.

2. Val av ordförande för mötet.

4. Fråga om dagordningens godkännande.

DETTA HÄNDER UNDER
MARS!
Onsdag den 6/3 kl. 1900. Årsmöte och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 27/3 kl. 1900. Bygg- och
reparationsafton.

5. Tillkännagivande av röstlängd.
6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.
7. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
8. Verksamhetsberättelse.
9. Kassa och revisionsberättelse.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

VÄLKOMMEN!

11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av en styrelseledamot för två år.
13. Val av en suppleant för ett år.
14. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år vardera.
15 Val av valberedning.
16. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2013.
17. Inkomna motioner
18. Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för KRA 2012.
Styrelseledamöter under året har varit:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Bo Dahlqvist
Olof Rapp
Bengt E Jansson
Mats Olausson
Lars Kålland

SM6PID
SM6IBH
SM6GDU
SM6AGR
SM6NM

Övriga funktionärer inom klubben har varit:
Revisor
Anita Elfving
Revisorssuppleant Göran Berglind
KRA-bladredaktör Bengt E Jansson
QSL-manager
Anita Elfving
Tekn ansv SK6KY/R Bengt E Jansson
”
”
Bo Gustavsson
”
”
Christer Johansson

SM6FXW
SA6AVT
SM6GDU
SM6FXW
SM6GDU
SM6SIM
SM6NYJ

Klubbens ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning.
Under året har hållits nio protokollförda månadsmöten. I mars månad hölls också
ordinarie årsmöte. Styrelsen har avhållit två möten varav ett konstituerande.
Styrelsemedlemmen Peter SM6FSK (numera SM7FSK) har ersatts av Mats
SM6AGR.
Även under 2012 har klubbaktiviteter på onsdagar fortsatt med varierande innehåll,
dock med en hel del inskränkningar under våren p.g.a. ombyggnaden av Onsala
HV-gård.
Repeatern har i sitt nya läge på Britta-Lenas gata fungerat tillfredsställande. En
renovering av kavitetsfiltren har påbörjats där Bosse SM6SIM har ansvarat för den
mekaniska delen och Kenneth SM6FZG har hjälpt oss med intrimning.
KRA-nätet har fortsatt under året. Förutom sommar- och juluppehåll ett kortare
avbrott har vi träffats nästan varje lördag kl. 1700 via SK6RY/R under ledning av
Carl-Axel SM6NZV.

Klubben anordnade under våren sedvanlig loppis på radiomateriel. En prylmarknad
på klubbens hemsida med direktleverans på loppisdagen lockade en del
extraköpare.
KRA-bladet har under året utkommit med nio nummer varav ett dubbelnummer.
Under året har klubben fått fem RPO-rävar från GRJ, en 70cm-repeater från
SM6NYJ och en 70cm/2m-antenn från SM6GTO. Stort TACK till samtliga!
Den 13 oktober avhölls i samarbete med GSA en fieldday på Fjärås Bräcka. Vädret
var inte det mest inbjudande, men en handfull medlemmar från klubben infann sig
trots det.
Även i år har vi anordnat en resa med buss till HAMRADIO i Friedrichshafen
denna gång med elva deltagare.
Vi har också återupptagit prenumerationerna av OZ och Norsk Amatörradio, som
nu åter finns för utlåning till medlemmarna.
Klubben arrangerade SM i Radiopejlorientering tillsammans med Göteborgs
Rävjägare 17 – 18 augusti. Evenemanget avhölls i området kring Bunketorp,
Lindome. Några av klubbens medlemmar deltog som funktionärer. I samband med
detta aktiverades även två specialsignaler där Sten SM6DER körde ca 1200
kontakter.
Vår ordförande SM6PID Bosse har berättat om amatörradio och dess koppling till
den Internationella Fyrdagen vid ett möte med Sveriges Fyrsällskap i Frölunda
Kulturhus i mars och tillsammans med SM6DER Sten i september för medlemmar
i Radiohistoriska föreningen.
Ett flertal av klubbens medlemmar träffades i lokalen den 17 december för vårt
traditionella julbord, som Solveig SM6KAT och Bengt SM6GDU ordnat på ett lika
förnämligt sätt som tidigare.
Antal medlemmar i KRA 2012 den 31/1 2013 var 48 st. varav 36 st. betalat
medlemsavgiften före 31 dec 2012

Resultaträkning 2012
Intäkter :
Medlemsavgifter
Evenemang/diverse

Summa :
Årets vinst/förlust :

Vårloppis den 6 april!
Kostnader :

4100,00
9153,14

13253,14
6197,89

Balansräkning 2012
Tillgångar :
Postgiro
Kassa

31453,95
7496,32

Summa Tillgångar :

38950,27

Försäkring
Avgifter
Porto QSL
Lokalen
SK6KY

1505,00
850,25
72,00
3400,00
1228,00

Summa :

7055,25

Som tidigare har överenskommits
kommer vi att sälja en del av
klubbens överskott och även ge
klubbmedlemmarna möjlighet att
förnya sitt junkförråd!
Vill du sälja något själv är det hög
tid att boka bord.
Det kommer att behövas ett antal
”funktionärer” under dagen. Senast
på aprilmötet den 3/4 finns det
möjlighet att anmäla intresse för
bl.a. : Inlotsning, fikaförsäljning,
försäljare av KRA:s prylar &
städning!

Vet Du redan nu att du är
ledig den 6/4, tveka inte utan
anmäl dig redan på
månadsmötet i mars!
Vi kommer att sätta upp bord
mm fredag den 5 april. Även då
behövs folk.
Hör av dig om du kan hjälpa
till med detta!
Har du något du vill skänka till
klubben, är du givetvis välkommen med det vid samma
tidpunkt.
Bengt SM6GDU

Röstlängd på årsmötet, eller medlemsavgiftsinbetalningar för 2012
Skulder & Eget kapital :
Kortfristiga skulder
Summa Skulder

0,00
0,00

Ingående kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital

32752,38
6197,89
38950,27

Summa Skulder & E.K.

38950,27

SA6AJK, AVT, SM6AGR, ALF, BLV, BWH, BWT, BZC, CEN, CIS, CMU, DBQ,
DER, DOI, EHY, FFG, FPG, FHZ, FRJ, FXW, GDU, GNL, GTO, HQR, IBH, JNS,
JVU, KAT, KHN, KZX, MLH, NM, NYJ, NZV, PID, RIG, RSI, RTN, RWW, SCM,
SIM, VJE, YIV samt LA1WI, LA6ZHA, LA9GFA, Martti Poikola, Helene Ryding

