Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs årsmöte söndag 20 mars 2005 kl 13.00.
Plats: Skolhälsoservice, konferensrummet, Trädgårdsgatan 8, Norrköping.
Närvarande: 9 personer, varav 8 medlemmar (Håkan Norén, ordf, Bengt Hagman, Carl-Olow Larsson, Lena
Ljungars, Sven Mårdh, Bo Sandström, Katarina Sandström, Bengt Skogh och Haldo Vedin).
Bifogat: Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse för 2004.
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1. Mötets öppnande.
Håkan Norén öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till detta möte som hade
förlagts precis vid tidpunkten för vårdagjämningen (kl 13.33).
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. Val av protokolljusterare.
Valdes Haldo Vedin till protokolljusterare.
6. Verksamhetsberättelse samt kassaberättelse.
Verksamhetsberättelsen och kassaberättelsen föredrogs. På Bo Sandströms inrådan kompletterades
verksamhetsberättelsen med ytterligare ett föreningsmöte samt rekognoceringsturer för framtida
observatoriebygge. Därefter godkändes de båda berättelserna av mötet och lades till
handlingarna.
7. Revisionsberättelse.
Haldo Vedin läste revisionsberättelsen, som godkändes av mötet och lades till handlingarna.
8. Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Val av ordförande.
Valdes Håkan Norén till ordförande.
10. Val av övrig styrelse (minst två ledamöter).
Valdes Olle Eriksson, Lena Ljungars, Sven Mårdh och Anders Wettergren.
11. Val av revisorer.
Valdes Haldo Vedin och Bo Sandström.
12. Val av ansvarig för hemsidan (webmaster).
Valdes Olle Eriksson.

(forts)

Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs årsmöte söndag 20 mars 2005, forts
2/2

13. Övriga frågor.
Håkan Norén berättade om den totala solförmörkelsen den 29 mars 2006, som bland annat är synlig i
Turkiet och Libyen. Mötet var ense om att den turkiska orten Side kan vara ett lämpligt mål för en
eventuell resa. Haldo Vedin redovisade hur stor procents chans det är till klart väder vid förmörkelsen
– Sahara 80%, afrikanska nordkusten och Turkiets sydkust runt 60%. Längre inåt Turkiet avtar chansen
snabbt – den är bara cirka 30% i de nordligare delarna.
Håkan Norén informerade om Träff under stjärnorna 2005 i Mariestad, som äger rum 2–3 september.
Håkan Norén berättade också om sitt nya 30 centimeters-teleskop, varvid en diskussion om
teleskopsspeglar tog vid.
Andra smådiskussioner som dök upp: observationer av komet Machholz gjorda under vårvintern, om
hur Jorden nästan (men bara nästan!) kommer att träffas av asteroiden 2004 MN4 den 13 april 2029
och önskemål om att NAK anordnar ett restaurangbesök senare i höst.
14. Mötets avslutande.
Håkan Norén avslutade årsmötet.
Efter mötet avtackades den avgående styrelseledamoten Carl-Olow Larsson med en liten symbolisk
vårblomma som tack för sin insats för klubben.

Vid protokollet:

-------------------------------------------Sven Mårdh, mötessekreterare

Justeras:

-------------------------------------------Haldo Vedin

-------------------------------------------Håkan Norén, mötesordförande

