
 

Årsmöte för Hallands Astronomiska Sällskap 

På Plönningeobservatoriet 
2018-02-13 
 

 

§1 Årsmötet öppnades av ordförande Charlotte Sikö Helin 

 

§2 Kallelsen till årsmötet godkändes 

 

§3 Förslaget till dagordning godkändes 

 

§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Ordförande Charlotte Sikö Helin, sekreterare Victoria Birgersson 

 

§5 Val av justerare och rösträknare 

Gerd Rydén justerare, Britt-Marie Persson rösträknare. 

 

§6 Verksamhetsberättelse lästes upp av ordförande och godkändes 

 

§7 Resultaträkning upplästes av Thomas Jenneklint 

Revisionsberättelsen upplästes av Lars Landin 

De båda godkändes, det beslutades även om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Det beslutades av årsavgiften kvarstår, 200 kronor  

 

§8 Till ordförande och kassör 

Charlotte Sikö Helin valdes till ordförande, Thomas Jenneklint valdes till kassör 

 

§9 Firmatecknare 

Mötet beslutade att kassör, ordförande samt sekreterare är firmatecknare var för sig. 

 

§10 Val av styrelseledamöter och suppleanter  

Övriga ledamöter 

Alf Rolandsson valdes på 2 år 2018. 

Mats Aili valdes på 2 år 2018. 

 

Suppleant 

Maria Ehrenberg valdes om på 1 år 2018. 

Styrelsen konstituerar sig själ vid efterföljande möte. 

 

 



 

§11  Val av revisor och revisorssuppleant 

Revisor 

Lars Landin och Jan Skärsäter valdes på 1 år. 

 

Revisorssuppleant 

Sigvard Lundblad valdes på 1 år. 

 

§12 Val av ledamöter i valberedningen 

Mötet valde Ingvar Nilsson och Erik Lindqvist. 

 

§13 Motioner 

Inga motioner fanns. 

 

§14 Övriga frågor 

- Lägesrapport om observatoriebyggnaderna redovisades av ordförande Charlotte 

Sikö Helin. 

- Falu rödfärg ska strykas på några brädor av ett gäng härligt frivilliga medlemmar, 

tack! Agneta är sammankallande. 

- Avtalet med Region Halland lästes upp för mötet. En Exit-klausul har krupit fram, 

vilket innebär att, om ifall Region Halland skulle försvinna eller annat oförutsett 

sker kommer föreningen ersätta oss ekonomiskt för det vi lägger ut nu i och med 

renoveringar, uppfräschningar, etc. 

- HAS delaktighet i Science Safari-bussen förtydligades mycket fint av ordförande 

Charlotte. Det bjöds in till visning av bussen efter årsmötet. 

- Det är ett stort hus vi numer huserar i, vilket innebär att det är lite viktigare att vi 

sköter oss med städningen efter oss. 

Det föreslås att vi med jämna mellanrum har fixar-och-pysselkvällar för att 

underhålla de fina lokalerna. Mötet ställde sig positivt till förslaget. 

Mötet bestämmer att vi ses tredje torsdagen i månaden, klockan 18-20. 

 

 

§15  Mötet avslutades av ordförande Charlotte Sikö Helin som tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

Victoria Birgersson, vid protokollet  Gerd Rydén, justerare  


