Protokoll fört vid årsmötet 2019 för
VästerBergslagens SändarAmatörer
28 mars kl.19.00
Grufkontoret, Grängesberg

§1

Mötet öppnades

§2

Val av ordförande för årsmötet
Nils-Erik Larsson, SM4ONE

§3

Val av sekreterare för årsmötet
Kristoffer Stålhammar, SM4WII

§4

Val av två justeringsmän för årsmötet
Per-Åke Hellgren, SM4UVP
Peter Fors, SM4XIP

§5

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

§6

Frågan om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
Årsmötet utlyst enligt stagdarna

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes

§8

Kassörens kassarapport uplästes

§9

Revisorernas berättelse
Styrelsens ansvarsfrihet för det gågna året rekommenderades

§10

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gågna året

§11

Medlemsavgift för 2020
Oförändrad, 100kr

§12

Antal övriga ledamöter i styrelsen
Oförändrat, 3st

§13

Valberedningens förslag
Inga representanter från valberedningen var närvarande

§14

Val av vice ordförande på 2 år
Nils-Erik Larsson, SM4ONE

§15

Val av kassör på 2 år
Stefhan Persson, SM4TZZ

§16

Val av revisor på 2 år
Thomas Lundeberg, SM4XIQ

§17

Val av ledamöter på ett år
Per-Erik Hellgren, SM4UVP
Peter Fors, SM4XIP
Ingemar Söderlund, SM4XIV

§18

Val av valberedning på 1 år
Vakant

§19

Val av övriga funktionärer på 1 år
Reläbasansvarig:

Stefhan Persson, SM4TZZ

QSL-manager:

Stefhan Persson, SM4TZZ

Klubbmästare:

Stefhan Persson, SM4TZZ

Sambandsgrupp:

Nils-Erik Larsson, SM4ONE
Stefhan Persson, SM4TZZ
Ingemar Söderlund, SM4XIV

Firmatecknare:

Kristoffer Stålhammar, SM4WII och
Stefhan Persson, SM4TZZ var för sig

§20

Övriga frågor
Vilka som är firmatecknare för klubben bör skrivas in i föreningens
stadgar under §3, styrelse, slutgiltigt beslut tas vid nästa medlemsmöte
Förslag om att klubben i brist på antenner i klubblokalen och aktivitet
borde upplösas lade fram, mötet kunde dock inte enas om något beslut
i denna fråga
Två stolar finns fortfarande kvar i den gemensamma bussresa till
Eskilstunaloppisen som finns genom SM4ONEs försorg

§21

Ordförande förklarade årsmötet avslutat

Bilaga 1

VBSA’s

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

·

Flytt har skett till en ny klubblokal, belägen i Grufkontoret i
Grängesberg.

·

Årsmöte hölls i den nya klubblokalen.

·

Månadsmöten har hållits kontinuerligt i lokalen.
(1 gång i månaden förutom under semestern)

·

Loppisen i Eskilstuna har besökts.

·

Loppisen i Ölmbrotorp har besökts.

·

Klubbens medlemmar har deltagit i flera aktivitetstester på olika
frekvenser och band.

·

Klubben har hjälpt till med säkerhetssamband under ett flertal
rallyn.

·

Reläbasstationerna har fått sin behövliga omvårdnad.

·

Klubbens krossbandsreläbasstationer på vattentornet i
Nyhammar och Grängesberg har använnds under flertalet
rallysamband.

·

Samarbetet med kommunen har kommit igång.

·

Vid årets slut hade klubben 50 registrerade medlemmar.

·

Klubbens egen hemsida återfinns på http://www.sk4dm.se

Styrelsen
VBSA

