Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs årsmöte.
Lokal: Skolhälsoservice, konferensrummet, Trädgårdsgatan 8, Norrköping.
Tid: Söndag 6 april 2003 kl 15.00.
Närvarande: 9 personer, varav 7 medlemmar (Carl-Olow Larsson, Lena Ljungars, Sven Mårdh, Håkan Norén, Bo
Sandström, Katarina Sandström, Peter Sandström, Haldo Vedin 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.
Håkan Norén förtydligade att de okular och nebulosafilter, som till största delen inköptes av bidragspengar från
Svenska Astronomiska Sällskapet 1999, nu förvaltas helt och hållet av De Geergymnasiets observatorium och därför
inte längre finns med i NAK:s inventarier.
§6. Revisionsberättelse.
Bo Sandström läste 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, Lena Ljungars, 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.
Kaffe, bullar och kakor serverades.
§13. Övriga frågor.
Håkan Norén informerade om statusen för klubbens två stora teleskop. Båda finns för närvarande magasinerade i
Evalund utanför Norrköping. Håkan har bytt fokuseringsanordning på Maksutovteleskopet, som köptes 2001.
(forts)
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(forts)
Bo Sandström föreslog att klubben skrotar den tunga tuben till Meadeteleskopet och istället bygger en ny
fackverkskonstruktion till 16 tumsspegeln. Teleskopet blir då betydligt mer lätthanterligt. Årsmötet gav sitt
godkännande till förslaget.
Håkan Norén presenterade styrelsens förslag att byta namn på klubben till Lynx. Meningarna var delade om just Lynx,
men majoriteten av deltagarna verkade ändå vara positivt inställda till ett namnbyte. Något beslut togs dock inte och
frågan bordlades.
Anders Wettergren höll ett mycket uppskattat föredrag om de båda stjärnbilderna Leo (Lejonet) och Lynx (Lodjuret).
Han berättade både om historien bakom konstellationerna och vad man kan hitta i dem.
§14. Mötets avslutande.
Håkan Norén avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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