Protokoll fört vid Norrköpings Astronomiska Klubbs höstmöte lördag 23 september 2006.
Plats: hos Sven Mårdh, Evalundsvägen 63, Norrköping.
Närvarande: 7 personer, varav 4 medlemmar (Håkan Norén, ordf, Hjalmar Mårdh, Sven Mårdh, Lotta
Sandelin, Bo Sandström, Katarina Sandström och Anders Wettergren).
Program före mötet.
Kvällen inleddes omkring klockan 18.00 då värdparet Sven Mårdh och Lotta Sandelin bjöd på
grillad korv. Dessutom ställdes flera teleskop upp i väntan på att kvällshimlen skulle lägra sig.
Anders Wettergren höll ett PowerPoint-föredrag om sin färd till Marocko och ett hotell nära
Sahara, där gästerna kan observera med teleskop.
Sven Mårdh demonstrerade den senaste versionen (6.0) av Starry Night Pro Plus och berättade
om den nystartade brittiska astronomitidningen Sky At Night.
Efter fika med kaffe/té och kex/kakor med ost och annat tillbehör började det formella mötet.
1. Mötets öppnande.
Håkan Norén öppnade höstmötet omkring klockan 21 och hälsade de närvarande välkomna.
2. Val av mötesordförande.
Valdes Håkan Norén till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
Valdes Sven Mårdh till mötessekreterare.
4. Medlemsavgift 2007.
Valdes att behålla medlemsavgiften oförändrad nästa år, det vill säga 150 kronor, under
förutsättning att SAAF inte höjer sin avgift för Telescopium. Den sistnämnda är för närvarande
95 kronor. Om en höjning av denna blir verklighet kan NAK:s styrelse besluta om eventuell
uppräkning av medlemsavgiften.
5. Teleskop.
Håkan Norén berättade att klubbens båda teleskop nu är sålda. Meade-teleskopet köptes av Håkan
Norén själv för 8.000 kronor medan Maksutov-teleskopet köptes av Johan Englund för 5.000 kronor.
Mötet diskuterade vilken typ av teleskop som klubben nu ska köpa in som ersättning. Det lutar mot
en 8-tums Schmidt-Cassegrain av märket Celestron eller Meade.
6. Mötets avslutande.
Håkan Norén avslutade höstmötet.
Han överlämnade sedan en gåva, boken "Kosmos – bilder av oändligheten", till Sven Mårdh som ett
tack för att klubben har fått mötas i Evalund så många gånger.
Program efter mötet.
Därefter tog observationerna vid. Deltagarna fick se en diger samling himmelsobjekt i flera olika
teleskop allt eftersom det blev både mörkare och klarare. En mer eller mindre perfekt kväll
avslutades strax efter midnatt.
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