Kungsbacka Radioamatörer
SK6KY

Protokoll fört vid Kungsbacka Radioamatörers årsmöte 2017-03-01
§1

Ordförande Bo SM6PID förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Bo SM6PID.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Göran SM6JNS.

§4

Deltagare på mötet befanns stämma enligt röstlängd.

§5

Till rösträknare och justeringsmän valdes Bengt SM6GDU o Solveig SM6KAT.

§6

Ronnie SM6VCM påpekade att §12 i dagordningen är oklar beträffande val av (en) två styrelseledamöter för två
år. Ronnie påpekade också att §14 kanske bör delas upp i två delar. Efter klargörande godkändes dagordningen.

§7

Godkändes att mötet hade utlysts stadgeenligt.

§8

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§9

Kassaberättelsen upplästes av kassören. Revisionsberättelsen upplästes av revisorn.
Därefter lades dessa till handlingarna.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016.

§ 11

Till ordförande för ett år valdes Bo SM6PID.

§ 12

Till styrelseledamot för ett år valdes Bo SM6SIM.

§ 13

Till suppleant för ett år valdes Göran SM6JNS.

§ 14

Till revisor för ett år valdes Anita SM6FXW och till revisorssuppleant för ett år valdes Göran SM6SCM.

§ 15

Till valberedning för ett år valdes Ronnie SM6VCM och Martin SA6MNA med Ronnie som sammankallande.

§ 16

Inga motioner från medlemmarna har inkommit, dock har styrelsen följande förslag:
Stadgarnas § 6 punkt 4 ändras till: Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker per E-post eller på annat
lämpligt sätt minst 14 dagar före mötesdagen. (Årsmötet föreslog att ändra till ”minst 14 dagar” från tidigare
”minst åtta dagar”, vilket bifölls.) Stadgarnas § 7 punkt 1 ändras till: Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15 januari. Motioner och styrelseförslag skall delges medlemmarna per E-post eller på
annat lämpligt sätt i samband med kallelsen.
Styrelsen föreslår också att medlemsavgiften höjs till 150 kr/år med början 2017.
Samtliga styrelseförslag bifölls av årsmötet.

§ 17

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
......................................................................
Mötesordförande Bo Dahlqvist SM6PID

..............................................................................
Mötessekreterare Göran Sandqvist SM6JNS

Justeras:
......................................................................
Solveig Nordberg-Jansson SM6KAT

..............................................................................
Bengt E. Jansson SM6GDU

