Protokoll från Årsmöte 2017 i Föreningen AMPRNet Sverige
Årsmötet avhölls stadgeenligt i mars månad med föreskriven dagordning.
Tid: Fredagen 2017-03-31 18:00-20:00
Plats: lokal Rossvik i Munktell-hallen, Västra Storgatan 15, 633 42 Eskilstuna.

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Björn/SA0BXI valdes till ordförande för årsmötet och Teemu SM0WKA till sekreterare.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
Som justeringsmän valdes SM0UTY/Hans och SM0EPX/Mikael
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
5. Fastställande av röstlängd.
Närvarande medlemsorganisationer var: SK0AR (SM0EPX/Mikael och SM0MPE/Hernan), SK0MT
(SM0UTY/Hans), SK0QO (SM0IFP/Jan-Olof), SK0TM (SM0IFP/Jan-Olof), SK0UX (SM0WKA/Teemu),
SK0WE (SA0BXI/Björn), SK2HG (SM2OAN/Mikael), SK3BG (SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen),
SK5BN (SA5BKE/Eric), SK5LW ( SM5OXV/Urban). Därutöver fanns en gäst från SK2AT (SA2BLV/Peter)
som ännu ej är medlem.
6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes.
7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet
9. Val av ordförande.
Björn SA0BXI omvaldes som ordförande under ett år.
10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
SM0WKA/Teemu nyvaldes som ledamot under ett år och sekreterare efter SA3BPE/Henrik.
SM2OAN/Mikael och SM0IFP/Jan-Olof omvaldes som ledamöter under två år
SM5OXV/Urban nyvaldes som suppleant under två år efter SA7AUV/Johan
11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
SA5BKE/Eric omvaldes som revisor. SM0KDG omvaldes som revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
SM0UTY/Hans omvaldes under ett år och SM0EPX/Mikael nyvaldes under två år efter SA0BYA/Viktor
13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma
Oförändrad budget och maximal medlemsavgift fastställdes
14. Styrelseförslag.
Inget styrelseförslag förelåg.
15. Motioner.
Inga motioner hade inkommit.
16. Övriga frågor (endast diskussion).
En ändring av kravet i stadgarnas paragraf 5 att årsmötet ska hållas i mars månad diskuterades med syftet att
möjliggöra samordning med SSAs årsmöte som sker under april månad. Styrelsen ombads utforma ett
styrelseförslag om en sådan ändring till årsmötet 2018.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades

