Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs årsmöte på De Geergymnasiet, Norrköping.
Tid: Söndag 24 mars 2002 kl 15.00.
Närvarande: 7 personer (Håkan Norén, Sven Mårdh, Bo Sandström, Katarina Sandström, Bengt Skogh, Jan-Erik
Söderholm och Anders Wettergren).
§1. Mötets öppnande.
Håkan Norén öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§2. Dagordningens godkännande.
Föreslagen dagordning godkändes.
§3. Val av mötesordförande.
Valdes Håkan Norén till mötesordförande.
§4. Val av mötessekreterare.
Valdes Sven Mårdh till mötessekreterare.
§5. Årsberättelse/kassörens rapport.
Sven Mårdh föredrog verksamhetsberättelsen och kassaberättelsen, vilka godkändes och lades till handlingarna.
§6. Revisionsberättelse.
Då ingen revisor var närvarande föredrog Sven Mårdh revisionsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.
§7. Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§8. Val av ordförande.
Valdes Håkan Norén till ordförande.
§9. Val av övrig styrelse (minst två ledamöter).
Valdes Olle Eriksson, Carl-Olow Larsson, Sven Mårdh och Anders Wettergren.
§10. Val av revisorer.
Valdes Haldo Vedin och Bo Sandström.
§11. Val av redaktör och Internetansvarig.
Valdes Sven Mårdh (redaktör, AmatörAstronomen) och Olle Eriksson (Internetansvarig, NAK:s hemsida).
§12. Paus.
Katarina och Bo Sandström bjöd på våfflor med sylt och grädde.
§13. Övriga frågor.
Håkan Norén meddelade att han inte längre önskar ansvara för observatorievisningarna på De Geergymnasiet samt
nycklarna/kortet till skolan. Arbetet med visningar har blivit alltför betungande då förfrågningarna har ökat. Eftersom
ingen annan person kan eller vill ta över Håkans åtaganden beslutades att successivt avsluta klubbens engagemang
på observatoriet/De Geer. Klubben kommer heller inte åta sig några fler visningar på De Geer.
Möten kan i fortsättningen kunna arrangeras antingen hemma hos någon medlem eller, vid större evenemang, i någon
annan hyrd eller lånad lokal.
(forts)
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Beslutades att ”avveckla” klubbens skåp på De Geergymnasiet. All litteratur, med undantag för gamla exemplar av
Callisto och AmatörAstronomen, Becvars Atlas of the Heavens och Vehrenbergs Photographic Star Atlas, ska
auktioneras ut till högstbjudande. Håkan Norén och Sven Mårdh har i uppdrag att sammanställa en inventarielista på
innehållet i skåpet. Denna lista ska sedan distribueras tillsammans med AmatörAstronomen till medlemmarna.
Auktionen ska äga rum någon gång i höst. Eventuell överbliven litteratur kan skänkas till lämpligt bibliotek.
Den undantagna litteraturen förvaras tills vidare hemma hos någon medlem.
Därefter diskuterades om klubbteleskopen och observatorieplaner. Ombyggnadsarbetet med klubbens båda egna
teleskop ska fortskrida under året, i den mån tid och ork finns hos medlemmarna.
Anders Wettergren berättade att föreningen Malmö Astronomi- och RymdfartsSällskap nyligen har upphört. Denna
förening byggde ett eget observatorium som blev en alltför stor börda med visningar etc. Årsmötet var enigt om att NAK i
möjligaste mån ska undvika kommunala bidrag eller liknande för att inte få några alltför höga krav på sig.
Sedan föreslogs två platser där man kan undersöka möjligheterna att få bygga observationsplattform och kanske
någon typ av skjul att förvara teleskopen i. Den ena är belägen i närheten av Jan-Erik Söderholms hem, någonstans
mellan Söderköping och Stegeborg cirka tre mil från Norrköping. Den andra är belägen vid Karstorp, några kilometer
söder om Norrköping. Bengt Skogh känner en bonde som har marker där. Eventuellt skulle man kunna höra av sig till
honom.
Håkan Norén berättade att Olle Eriksson håller på att tillverka en ny variant av klubbhemsidan, gjort i ASP.NET för att få
den mer dynamisk. Till denna måste NAK ha ett konto på en server, vilket för närvarande kostar 12–13 dollar per månad.
Denna summa kommer sannolikt inom snar framtid att sjunka. Årsmötet förordade därför, med tanke på kostnaden, att
avvakta en tid innan kontot skaffas.
Beslutades att NAK ska försöka få domännamnet www.n-a-k.org till den kommande klubbhemsidan.
Slutligen beslutades att NAK:s alla protokoll hädanefter skrives av mötessekreteraren och justeras endast av
mötesordföranden.
§14. Mötets avslutande.
Håkan Norén avslutade årsmötet och alla tackade Bo & Katarina för sin våffelinsats.

Vid protokollet:

Justeras:

––––––––––––––––––––––––––––––
Sven Mårdh, mötessekreterare

––––––––––––––––––––––––––––––
Håkan Norén, mötesordförande
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