Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs årsmöte
på De Geergymnasiet, Norrköping, söndagen den 1 april 2001 kl 15.00.
Närvarande 7 personer: Henrik Hellberg, Carl-Olow Larsson, Sven Mårdh. Håkan Norén, Bo Sandström, Katarina Sandström och Bengt Skogh.
§ 1. Mötets öppnande.
Klubbordförande Håkan Norén öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Dagordningens godkännande.
Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet.
§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Valdes Håkan Norén respektive Sven Mårdh.
§ 4. Mötets utlysande.
Årsmötet erkände att mötet varit utlyst i god tid, helt enligt stadgarna.
§ 5. Årsberättelse.
Klubbens årsberättelse för år 2000 inkluderande kassörens resultat- och balansräkningar presenterades och lades till handlingarna.
§ 6. Revisionsberättelse.
Då ingen av klubbens revisorer kunde närvara vid årsmötet lästes revisionsberättelsen för år 2000 upp
av Bengt Skogh. Berättelsen lades till handlingarna.
§ 7. Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8. Val av ordförande.
Valdes Håkan Norén.
§ 9. Val av styrelseledamöter.
Valdes Jörgen Andersson, Olle Eriksson, Carl-Olow Larsson, Sven Mårdh och Anders Wettergren.
§ 10. Val av revisorer.
Valdes Tim Sundström och Haldo Vedin.
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§ 11. Val av redaktör för AmatörAstronomen.
Valdes Sven Mårdh.
§ 12. Visning av De Geerobservatoriet.
Alla gick upp på taket för att bese observatoriet. Där berättade Håkan Norén att De Geer tillsammans
med Ebersteinska håller på att renovera kupolen. Dessutom sade han att teleskopet ska flyttas ned till
De Geers gamla bibliotek och ersättas av ett nytt Meade 10 tums-teleskop med full datorutrustning.
Efter en del protester från de närvarande avslöjades att teleskopsbytet endast var ett aprilskämt.
Det enda som syntes av renoveringen var att drivkedjorna till observatoriet hade fått sig en välbehövlig infettning.
--Under en kortare paus bjöd Bo och Katarina Sandström på våfflor med grädde och sylt, medan klubben stod för kaffe och té. Årets våffel-fixare Katarina Sandström fick ta emot årsmötesdeltagarnas
stora uppskattning.
--§ 13. Övriga frågor.
Bestämdes hur den avslutande auktionen skulle läggas upp.
§ 14. Auktion.
Följande ur klubbens gömmor auktionerades ut: tidskrifter (äldre årgångar av Sky & Telescope),
några böcker (bland andra Amateur Telescope Making, Björn Hedbergs Kometer och kometskräck
och Colin A Ronans Amatörastronomen) samt en stjärnatlas (Uranometria). Auktionen gav 1.430
kronor. Pengarna går oavkortat in i klubbens kassa.
§15. Mötets avslutande.
Mötesordföranden avslutade mötet och alla närvarande hastade iväg åt varsina håll.

Vid protokollet:

Sven Mårdh

