
Protokoll fört vid årsmötet 2022 för
Västerbergslagens Sändaramatörer
31 Mars kl. 19.00

Ludvika flygplats

$1  Mötet öppnades.

$2  Tyst minut för de medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet:
SM4KM, George
SM4BJF, Sören
SM4BMA, Sten
SM4BQA, Karl-Erik
SM4FGZ, Anders
SM4TLB, Per
SM4TQQ, Ingvar
PriLu-35, Alex
PriLu-40, Paul

$3  Val av ordförande för årsmötet.
Peter Fors, SM4XIP

$4  Val av sekreterare för årsmötet.
Kristoffer Stålhammar, SM4WII

$5  Val av två justeringsmän för årsmötet.
Per-Åke Hellgren, SM4UVP
Ingemar Söderlund, SM4XIV

$6  Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.

$7  Frågan om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna.
Årsmötet utlyst enligt stadgar.

$8  Styrelsens verksamhetsberättelse uppläst.

$9  Kassörens kassarapport uppläst.
2020 plus 452 kr
2021 plus 11306 kr

$10  Revisorernas berättelse.
Styrelsens ansvarsfrihet för de gångna åren rekommenderas.

$11  Styrelsen gavs ansvarsfrihet för de gångna åren.

$12  Medlemsavgift för 2023.
Oförändrad, 100kr.



$13  Antal övriga ledarmöter i styrelsen.
Ändrat till 1 st.

$14  Valberedningens förslag.
Då valberedningen är vakant fanns inga förslag.

$15  Val av ordförande på 2 år.
Kristoffer Stålhammar, SM4WII

$16  Val av vice ordförande på 1 år.
Peter Fors, SM4XIP

$17  Val av kassör på 1 år.
Stefhan Persson, SM4TZZ

$18  Val av sekreterare på 2 år.
Kristoffer Stålhammar, SM4WII

$19  Val av revisor på 1 år. Thomas
Lundeberg, SM4XIQ

$20  Val av revisorsuppleant på 2 år.
Vakant

$21  Val av ledamöter på 1 år.
Per- Åke Hellgren SM4UVP
Peter Fors, SM4XIP

$22  Val av valberedning på 1 år.
Ingemar Söderlund, SM4XIV

$23 Val av övriga funktionärer på 1 år.
Reläbasansvarig:  Stefhan Persson, SM4TZZ
QSL-manager:   Stefhan Persson, SM4TZZ
Klubbmästare:   Stefhan Persson, SM4TZZ
Sambandsgrupp:   Stefhan Persson, SM4TZZ

Ingemar Söderlund, SM4XIV
Säkerhetsansvarig:  Kristoffer Stålhammar, SM4WII

$24  Övriga frågor
Förfrågan från SM4JXK om deltagande i Jamboree on the air förmedlades.

Vi har fått 10000 kr i bidrag från kommunen för att köpa en förrådscontainer, dock
har pandemin lett till en brist på containers så därför föreslogs av SM4ONE att ett
plåtskjul köps in istället för 15000 kr, klubben får då skjuta till 5000 kr vilket
årsmötet gav sitt med medgivande till.

En krisplan bör upprättas med kommunen om vad och var vi förväntas vara
behjälpliga med vid händelse av kris. MSB har krävt svar från landets kommuner
hur deras krisberedskap ser ut.



Även länkarna som sitter i vattentornen i Grängesberg och Nyhammar behöver en
översyn, troligtvis är batterierna ganska dåliga. På grund av att vattentornen
säkerhetsklassats så har klubben inte heller tillträde till dessa längre vilket
försvårar underhållet, dessa länkar borde omplaceras till platser där vi kan få
tillträde.
Det finns även två stationsplatser i kommunhuset samt Säfsgården som behöver ses
över, som det är idag så funkar inte antennen som vi har vid kommunhuset.

$25  Ordförande förklarar mötet avslutat.

Styrelsens sammansättning 2022
Ordförande: Kristoffer Stålhammar, SM4WII  2022
Vice Ordförande:   Peter Fors, SM4XIP  2022
Kassör: Stefhan Persson, SM4TZZ 2022
Sekreterare: Vakant (t.f. Kristoffer Stålhammar, SM4WII) 2022
Revisor: Thomas Lundeberg, SM4XIQ 2022
Revisorsuppleant:  Vakant
Övriga ledamöter:  Per-Åke Hellgren, SM4UVP 2022

Täckningsrätt
Täckningsrätt för föreningens bank och postkonton har ordförande Kristoffer Stålhammar
780922-6959 samt kassör Stefhan Persson 620830-7139 var för sig.

------------------------------------
Kristoffer Stålhammar, sekreterare

------------------------------------ ------------------------------------
Per-Åke Hellgren, justerare Ingemar Söderlund, justerare


