Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs stjärnträff Vintergatan och höstmöte lördag 11
september 2004 kl 18.00. Plats: hos Sven Mårdh, Evalund, Norrköping.
Närvarande: 8 personer, varav 6 medlemmar (Håkan Norén, ordf, Lena Ljungars, Miguel Muiroz, Sven
Mårdh, Ann-Charlotte Sandelin, Bo Sandström, Katarina Sandström och Anders Wettergren).
Mötet föregicks av korvgrillning och samkväm.
Under mötet bjöd Ann-Charlotte Sandelin och Sven Mårdh på kaffe/té, bullar och annat gott.
1. Mötets öppnande.
Håkan Norén öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Val av medlemsavgift för 2005.
På kassören Sven Mårdhs förslag bestämde mötet avgiften till 195 kronor. Detta inkluderar även avgiften
för Telescopium och SAAF, då detta blir obligatoriskt från 2005.
3. Rullande medlemskap.
Förslag om att ha rullande medlemskap, likt SAAF, även i NAK röstades ner. Således gäller medlemskap i
NAK även i fortsättningen under kalenderår, från januari till december.
4. Diskussion om SAAF och Telescopium.
En intensiv debatt genomfördes om för- och nackdelar med SAAF, men framförallt med Telescopium (f.d.
Astro). Detta med anledning av att SAAF vill få in åsikter om dess nutid och framtid. NAK:s Anders
Wettergren kommer att vara med på ett framtidsmöte inom SAAF under hösten.
5. Mötesförändringar.
Observationsutflykten fredagen den 15 oktober ställs in, medan den dito för lördagen den 16 oktober
förvandlas till en gemensam obs med ÖAS ute vid Landeryds observatorium. Dessutom tillkommer en
amatörträff torsdagen den 28 oktober kl 19.00 (reservation för ev. ändrad tid) i en föreningslokal nära
Stadsbiblioteket i Norrköping. Information om dessa förändringar kommer att ges på klubbens hemsida.
6. Komet Machholz.
Sven Mårdh berättade om en nyupptäckt komet som kommer att synas bra senare i vinter.
7. Diskussion om teleskop och observationsplatser.
Här diskuterades bland annat var ett framtida klubbobservatorium skulle kunna ligga. Beslutades att
anordna en planeringsträff i detta ärende hos Bo Sandström, Stigtomta, lördagen den 2 oktober kl 17.00.
Information om detta kommer att ges på klubbens hemsida.
8. Bort med snabel-a.
Beslutades att försöka få bort snabel-a i e-postadresser på hemsidan. Detta för att inte spionerande sökare
ska kunna scanna av dessa och sedan skicka spam till dem. Snabel-a skulle kunna ersättas med
mellanslagÅmellanslag.
9. Mötets avslutande.
Håkan Norén avslutade höstmötet. Det blev inga efterföljande observationer på grund av mulet väder.

Vid protokollet:

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

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

