Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs höstmöte lördag 10 september 2005 kl 19.30.
Plats: Evalund, Norrköping.
Närvarande: 7 personer, varav 6 medlemmar (Håkan Norén, ordf, André Franke, Lena Ljungars, Sven
Mårdh, Bo Sandström, Katarina Sandström och Anders Wettergren. Carl-Olow och Kerstin Larsson var med
tidigare under kvällen).
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1. Mötets öppnande.
Håkan Norén öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Val av mötesordförande.
Valdes Håkan Norén till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
Valdes Sven Mårdh till mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
Valdes Anders Wettergren till protokolljusterare.
5. Solförmörkelsen den 29 mars 2006.
Anders Wettergren informerade om en förmörkelseresa till Egypten.
Håkan Norén visade en karta över hur förmörkelsebanan går in över Turkiet.
6. Glasögon för bättre observationer.
Mötet diskuterade hur man kan beställa glasögon som fungerar bättre för astronomiska
observationer i mörker. Detta apropå en artikel i Sky & Telescope.
7. Klubbteleskopen.
Sven Mårdh föreslog att klubben säljer sina två stora teleskop, eftersom de är inte så mobila och
därför används så sällan. Istället ska ett mindre teleskop, 8-tums Schmidt-Cassegrain eller
liknande med GoTo-funktion, köpas. Detta kan lättare tas med i bil när NAK observerar.
Höstmötet sade ja till att sälja teleskopen och gav Håkan Norén och Sven Mårdh i uppdrag att
skissa på en annons om detta.
8. NAK-info.
Sven Mårdh undrade om klubbens informationsblad ska byta namn eller om det även i fortsättningen ska kallas NAK-info. Höstmötet föredrog det senare.
9. Domäner.
Håkan Norén undrade om NAK betalt för domänen nak.se för det kommande året. Sven Mårdh
svarade att det kommer webmastern Olle Eriksson att fixa. Håkan undrade även om klubben
var intresserad av att behålla domänen astronomi.info. Där svarade höstmötet nej.
10. Möten under hösten.
Beslutades att NAK ska ha observationsmöten vid dessa datum: Lördag 8 oktober: övervakning av
meteorskuren Draconiderna samt lördagarna 5 och 26 november. De sistnämnda tillfällena kommer
bland annat att tillägnas planeten Mars som står i opposition i början av november.
Ytterligare möten kan tillkomma och utlyses då via hemsidan.
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11. Medlemsavgift för 2006.
Beslutades att NAK ska ha medlemsavgiften 150 kronor för året 2006.
12. Förändringar inom SAAF.
Anders Wettergren informerade om att Svensk AmatörAstronomisk Förening, SAAF, kommer att
satsa på och utveckla sin hemsida och tidskriften Telescopium. Allt inom SAAF kommer också att
få en enhetlig design, lite i Star Trek-stil.
13. Mötet avslutas.
Håkan Norén avslutade mötet cirka 21.40 på kvällen.
I samband med mötet anordnades NAK:s årliga stjärnträff Vintergatan. Träffen inleddes vid 18-tiden med
samkväm och korvgrillning. Under mötet bjöd värdparet Ann-Charlotte Sandelin och Sven Mårdh även på
fika. Efter mötet serverades en klar stjärnhimmel (något fuktigt i luften dock) med många intressanta
objekt i flera teleskop. Som grädde på moset dök ett norrsken upp när stjärnträffen avslutades.

Vid protokollet:

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

Justeras:

-------------------------------------------Anders Wettergren

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

