Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs årsmöte söndag 12 mars 2006 kl 15.00.
Plats: Elevhälsan, Bråddgatan 11, Norrköping.
Närvarande: 6 personer, varav 5 medlemmar (Håkan Norén, ordf, Lena Ljungars, Sven Mårdh, Bo
Sandström, Katarina Sandström och Haldo Vedin).
Bifogat: Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse för 2005.
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1. Mötets öppnande.
Håkan Norén öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till detta möte som hade
förlagts tidigare än vanligt på grund av den totala solförmörkelsen den 29 mars.
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 Lena Ljungars till protokolljusterare tillsammans med ordföranden.
6. Verksamhetsberättelse samt kassaberättelse.
Verksamhetsberättelsen och kassaberättelsen föredrogs, godkändes 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.
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13. Övriga frågor.
Håkan Norén förklarade varför klubbens hemsida inte kunde nås under en tid. Upprinnelsen var ett
serverfel hos Sajthotellet där NAK är kund.
Sven Mårdh berättade om hur kometen Pojmanski är synlig den kommande tiden.
Håkan Norén tyckte att om inte klubben lyckas sälja sina båda teleskop kan det kanske gå att sälja
delar av dessa istället. De närvarande på mötet höll med om detta.
Dessutom diskuterades nya Telescopium och SAAF. De närvarande tyckte att Telescopium fungerar
bra som klubbtidskrift.
14. Mötets avslutande.
Håkan Norén avslutade årsmötet.
Efter mötet bjöds på kaffe, té och kakor, varefter Håkan Norén och Sven Mårdh visade diverse egna
diabilder på stjärnhimlen. Bland annat fick de närvarande se bilder på kometerna Hyakutake och HaleBopp.

Vid protokollet:

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

Justeras:

-------------------------------------------Lena Ljungars

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

