
 
 
 

Årsmöte i HAS, Hallands Astronomiska Förening 

Org.nr 802444-9731 

13 februari 2020 kl. 18:30 

 

1. Årsmötet öppnas. 

Charlotte öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Kallelse till årsmötet. 

Kallelsen godkändes. 

3. Förslag till dagordning. 

Förslaget godkändes. 

4. Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare. 

Charlotte Sikö Helin valdes som ordförande och Stefan Bengtsson som 

sekreterare. 

5. Val av justerare och rösträknare. 

Martina Olsson och Cecilia Ericson Weibahr valdes till justerare och 

rösträknare. 

6. Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Charlotte och godkändes. 

7. Resultaträkning och revisionsberättelse lästes upp.  

Resultaträkningen lästes upp av Thomas Jenneklint och godkändes.   

Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Landin och godkändes. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes. 

9. Beslut om att årsavgiften kvarstår vid 200 kr/år samt 50 kr för barn under 18 

år eller student.  

Förslaget godkändes. 

 



 
 
 

10. Val av ordförande för ett år. 

Till ordförande valdes Charlotte Sikö Helin för en period av ett år. 

11. Val av sekreterare och kassör. 

Till sekreterare valdes Stefan Bengtsson för två år. 

Till kassör valdes Thomas Jenneklint för ett år. 

12.  Beslut om att ordförande, kassör och sekreterare är firmatecknare var för sig. 

(Kassör sköter betalningar medan även sekreteraren och ordföranden har 

tillgång till bankinformation som kontoutdrag).  

Förslaget godkändes. 

13.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen konstituerar sig 

själv vid efterföljande möte. 

Stefan Bengtsson, ledamot på 2 år. 

Thomas Jenneklint, ledamot på 1 år. 

Ronny Larsson, ledamot på 2 år. 

Tomas Hult, ledamot på 2 år. 

Mats Aili, ledamot på 2 år. 

Majléne Westerlund Panke, suppleant på 1 år. 

14.  Val av revisorer och revisorssuppleant. 

Lars Landin och Jan Skärsäter ordinarie revisorer valdes på 1 år. 

Sigvard Lundblad, revisorsuppleant valdes på 1 år. 

15.  Val av ledamöter i valberedningen. 

Ingvar Nilsson och Jens Larsen valdes om på 1 år.  

16.  Motioner.  

17.  Övriga frågor: 

Region Hallands planer. 

Det har tagits ett politiskt beslut att fastigheterna på Plönninge ska säljas. 

Oavsett vem som köper fastigheterna så sitter vi och övriga hyresgäster säkert 



 
 
 

i våra lokaler. Vi äger dessutom våra teleskophus. Det finns ännu ingen 

köpare av fastigheterna, det kan ta några år innan affären går igenom. 

Marken kommer Region Halland att behålla för att utveckla gröna näringarna, 

besöksnäring och rekreation. 

Vi ska arrangera en visning av vår förening för boende på området. Detta för 

att de ska förstå varför vi behöver släcka ner belysningen under våra 

teleskopkvällar och astrofotografering. 

 

Stadgefråga av Stefan. 

I stadgarna står att ordförande och kassör är firmatecknare. Vi behöver ändra 

det till att inkludera sekreteraren (läsrättigheter) för att kunna hålla reda på 

inbetalningar av medlemsavgifter som ligger till grund för medlemslistan. 

Stadgeändringen godkändes. 

 

Frida Palmérs minnesfond. 

Fonden finns inte kvar hos Sparbanken. Förslag om att HAS upprättar en fond 

till Frida Palmérs minne. Förslaget godkändes. 

Thomas Jenneklint kollar upp möjligheten att skaffa ett Swish-konto som är 

kopplat till fonden för att förenkla donationer. 

 

Medborgarscience med Onsala rymdobservatorium. 

Charlotte har pratat med Robert Cumming, kommunikatör för  Onsala 

rymdobservatoriums utåtriktade aktiviteter, för att höra sig för om 

möjligheterna till ett samarbete mellan HAS och Onsala rymdobservatorium. 

 

Meteorkameran på Plönninge. 

Lite frågor om vår meteorkamera besvarades. 



 
 
 

 

Vänföreningen i Madrid. 

Charlotte berättade om resan till vår vänförening i Madrid 2019 tillsammans 

med bilder som Ove hade tagit under resan.  

Vi pratade även om möjligheterna till att arrangera en resa till Abisko med vår 

vänförening för att se norrsken mot slutet av 2020. 

 

18.  Mötet avslutas. 

Charlotte avslutade årsmötet!  

 

 

 

Ordförande Sekreterare 

Charlotte Sikö Helin Stefan Bengtson 

 

___________________________ ________________________ 

 

Justerare  Justerare 

Martina Olsson Cecilia Ericson Weibahr 

 

___________________________ ________________________  


