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SK3JR Årsmöte 2022'03-24 dagordning.
1. Mötets öppnande.

SM3VRG/I(G ftirklarar mötet öppnat och håilsar alla hjtirtligt våilkomna

2. Val av årsmötesordftirande.
SM3VRG/I(G foreslås till mötesordforande och väljs av mötet till.mötets ordftirande.

3. Val av årsmötessekreterare.
SA3UTS/Tomas ftireslås som mötessekreterare och våiljs till mötessekreteraxe av mötet.

4. Val av 2 justeringsmän, tillika röstriiknare, att j?imte ordftirande justera årsmötesprotokollet.

SM3GVP/Björn och SA3BKf'/Bengt ftlreslås till justerare och röstas igenom av mötet.

5. Justering av röstliingd.
20 deltagare varav 19 betalande

6. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst enligt mötet.

7. Föredragandeav:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse.

SM3SZWSven-Henrik visar berättelsen så alla fär läsa. Vat;

Den godkiinns och läggs till handlingama.

b) Resultatriikning.
SM3TTZ/PåirAnders visar resultatråikningen och forklarar siffrorna.

Resultatrtikningen godkänns av mötet.

c) Balansrtikning.
SM3TTZ/PåirAnders visar resultatrtikningen och forklarar sifflrorna.

Resultatråikningen godkåinns av mötet
d) Revisionsberättelse.

SM3 TTZIPäI Anders läser revisionsberättelsen från revisorerna.

Revisorema avser att tillstyrka ansvarsfrihet.

8. Faststiillande av balansriikningen, samt beslut om vinst eller ftirlusts disposition.

Mötet godkiinner balansriikning, samt att vinsten överft)rs till niista års balansråikning.

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

VtOt t godkåinner ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret. Ett tack ska framftiras till
styrelsens arbete och revisoremas noggmnna arbete.

10. Val av styrelse ftir det kommande verksamhetsåret.

a) Ordfiirande pä2 år. Förslag omval SM3VRG/KG.
SM3VRGIKG valdes till ordforande ftir kommande2 åx.

b) Kassör pä2 är. Förslag på omval av SM3TTZlParAnderc.
SM3 TTzlPåirAnders omvaldes ftir komman de 2 är.

c) Ledamot2 Förslag omval SA3UTS/Tomas på 2 år.

SA3UTS/Tomas valdes for kommande2 trr.

d) Vice ordforande SM3SZWSven-Henrik har ett år kvar.
Inget val behövdes ftir posten vice ordforande

11. Val av foljande funktioniirer
a) Ansvarig ftir klubbsignalen. 2 ansvariga. Föreslag Ordinarie SM3VRG & SM3SZW.

Mötet valde SM3VRGiKG och SM3SZWSven-Henrik till ansvariga fiir klubbsignalen

b) Reireateransvarig. Förslag omval SA3BEN Mikael weisling.
Mötet valde SA3BEN/l\4ikael Weisling till repeateransvarig

c) Sambandsansvarig. Förslag: Omval av SM3SZW
Mötet valde SM3 SzWSven-Henrik till sambandsansvarig.
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12.Valpå I år av 2 revisorer, varav en sammankallande. (Får ej vara styrelsemedlemmar)
Sammankallande SM3EQF/Christer, samt SM3KDR"/Tomas. Förslag Omval på niimnda
personer

Mötet valde SM3EQF/Christer och SM3KDRJTomas (Christer sammankallande) till
revisorer.

13. Val på I år av 2 valberedare, varav en sammankallande. (Bör ej vara styrelsemedlemmar)

Nuvarande SM3PXGiHans. SA3FBX/Fredrik
Mötet beslöt omval SM3PXG/Hans som sammankallande och nyval SA3SHN/IIakan

14. Fastställande av medlemsavgiften ftir det nästkommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutar att ftiregående års medlemsavgifter fortsatt ska gäIla.

15. Tillårsmötet inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

16. Fastställande av budget och verksamhetsplan for innevarande år, samt preliminåir

verksamhetsplan fiir nästkommande år.

SM3TTZiPiirAnders läser upp ft)reslagen budget, verksamhetsplan samt preliminiir
verksamhetsplan.
Årsmötet godkåinner de upplästa planema.

17. Öwiga frågor. (Ej ftir beslut.)
SM3GVP/Bjöm frågar om någon 2ir intresserad av remotekörning av SL3ZY.
Fråga om rallyt ställdes, som SM3SZWiSven-Henrik svarade på vad Rallyt inbringat i goda

vitsord med mera..
Vi har blivit skåinkta ytterligare en komplett RA200.

18. Gästerna har ordet.
SM3PXO/Petter berättur om Årerepeatern. Plan attflfiarepeatern till kabinbanan istället.
Om det går vägen så kan vi kanske montera antennerna innanfiir väggen på kabinbanan

uppe på vinden.
19. En tyst minut hölls fiir våra bortgangna medlemmar
20. Mötets avslutande.

SM3VRG/KG tackar for ett givande möte och avslutar.

Mötessekreterare SA3 UTS/Tomas Mötesordft)rande SM3VRG/KG

kd

Justerare SM3GVP Justerare SA3 BKF/B engt

Ordförande
SM3VRG
Karl-Gunnm Norberg
070-516 34 05

Kassör
SM3TTZ
Per-Anders Nilsson
076-7742289

Seketerare
SA3NJP
Niklas Persson

0738021s26

Hemsida
www.sk3jr.se

Bankgiro
700-27r0

,i,p 
§

*..unb

7-^ /1,


