LAKE WETTERN DX GROUP SK6WW

Protokoll från LAKE WETTERN DX GROUP -SK6WWs årsmöte
Onsdagen den 13 juni 2012 18.30
Plats: SSAs kansli Karlsborg
Närvarande :

SM6JSM Eric

SM6XYI Lennart

SM6TOL Kjell SM6CVX Hasse
SM6TIS Bert
SM6YJS Malte
SM6BBM Kalle SM6IWT Göran

SA6BKI Inge
SM6CTQ Kjell
SM6HVY Åke

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Kjell CTQ
Till sekreterare för årsmötet valdes Göran IWT
§ 4. Två justeringsmän: Kjell CTQ och Lennart XYI
§ 5. Verksamhetsberättelsen som föredrogs av ordf. godkändes
Se bilaga
§ 6. Eric JSM redovisade klubbens resultat och balansräkning .
Resultat och balansräkningen godkändes.
Se bilaga.
§ 7. Revisorernas berättelse godkändes.
§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 9. Verksamhetsplanen för innevarande år diskuterades och
fastställdes enl följande:
- DX mötet i september
- testkörningar som tidigare
- cafe`träffar - 1:a torsdagen varje månad
- julbord
- verksamheten i klubbstugan och ev. stadgeändringar.

Klubbstugan på Vaberget och verksamheten där disk. under
mötet. Önskemål framfördes om förbättrad tillgänglighet för
klubbens medlemmar. Tydliga regler kräver en förändring
av klubbens stadgar.
Beslutades att styrelsen bereder frågan till nästa årsmöte.

§ 10.
§ 11.

§ 12.
§ 13.
§ 14.

§ 15.

§ 16.

Val av styrelse och ledamöter
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Kjell CTQ
Övriga ledamöter för en tid av 2 år valdes :
Eric JSM
Hasse CVX
Bert TIS
Göran IWT
Ledamöternas uppdrag fördelas under kommande styr. möte.
Valberedningen: Malte YJS och Lennart XYI
Revisorer: Kalle BBM och Rolf AXY
Medl.avgiften för kommande år, 2013, fastställdes till 100:Mötet enades om att vi måste bli bättre på att samla in
medl.avgifterna. Skicka gärna ut inb.kort.
Beslutades att göra ett försök att sälja medlemskap i klubben
under kommande DX-möte. Eric JSM vidtalar Brita YBR för
ev. hjälp med försäljningen.
Övriga frågor:
- styrelsen gör en översyn ang klubbens stadgar. Se & 9
- DX-mötets tidsplan diskuterades.
Mötet avslutades 19.40
Efter mötet serverades smörgåstårta och kaffe.

Justeras

Undenäs 14 juni

…………………………… ……………………………
Kjell Nerlich
Lennart Axelsson

…………………………….
Göran Ekholm
för mötet vald sekr.

