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1. Årsmötet öppnas.
Årsmötet öppnades av ordförande Charlotte.

2. Kallelsen till årsmötet godkänns?
Kallelsen till årsmötet godkändes.

3. Förslaget till dagordning.
Förslaget till dagordningen godkändes.

4. Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare.
Sittande ordförande Charlotte Sikö Helin föreslogs och godkändes.
Sittande sekreterare Stefan Bengtsson föreslogs och godkändes.

5. Val av justerare och rösträknare.
Thomas Hult valdes.

6. Verksamhetsberättelse.
Ordförande Charlotte läste upp verksamhetsberättelsen som också godkändes.

7. Resultaträkning. Revisionsberättelse.
Thomas Jenneklint läste upp resultaträkningen och den godkändes. Uppläsning av
revisionsberättelsen skjuts upp p.g.a. av pandemins restriktioner för träffar innan
årsmötet. Revisorn kommer återkomma med förslag om ansvarsfrihet då
revisionsberättelsen är klar.

8.
a. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Skjuts upp.
b. Beslut om att årsavgiften kvarstår vid 200 kr/år samt 50 kr för ungdomar

under 18 år eller student.
Förslag från Ronny Larsson (se punkt 14) att ytterligare en avgiftsmodell
borde införas. Den innebär att man ska kunna betala en gemensam årsavgift
per hushåll då det kan locka till fler besök.
Förslaget att en årsavgift på 300 kr. som gäller alla medlemmar från samma
hushåll ska införas godkändes.

9.
Förslag från valberedningen är att sittande personer i punkt 9 till 13 väljs om. Detta
förslag godkändes.

a. Val av ordförande för 2022. Charlotte Sikö Helin.
b. Val sekreterare och kassör för 2022.

Sekreterare Stefan Bengtsson
Kassör Thomas Jenneklint.

10. 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).
Godkändes.



11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid
efterföljande möte.
Sittande godkändes.

12. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Sittande godkändes.

13. Val av ledamöter i valberedningen.
Sittande godkändes.

14. Motioner.
Från Ronny Larsson
Ny årsavgift i HAS för medlemmar i samma hushåll. Se punkt 8b.

15. Övriga frågor:
Minnesord och tyst minut för avlidna medlemmar.

Frida Palmérs minnesfond.
Sparbankskonto ska öppnas då vissa pengar vi söker, från bl. a sparbanksstiftelsen,
kräver konto i Sparbanken.

Former för hemlån/ reparationer hemma mm
En pärm som ska finnas i HAS lokal ska ordnas. Där ska man bl.a. kunna hitta
förteckningar på t.ex. våra teleskop och vilka monteringar och tillbehör som hör till
dem.
Ett dokument ska sammanställas för att kunna användas vid utlåning av t.ex.
teleskop. Det ska fungera som en typ av försäkran att man tagit del av
informationstexten på dokumentet. Texten ska ta upp viktiga saker man ska tänka på
vid hanteringen av utrustningen man lånar. Den ska skrivas under vid
utlåningstillfället. Ett förslag är att även köra en kort introduktion i hanteringen av vår
utrustning under kommande sommar. Det är under förutsättningen att pandemiläget
förbättras.

Belysningen på fasaden måste fixas. Vi gör ett nytt försök med att kontakta Bosse
som har hand om bl.a. HAS lokaler. Stefan har skickat förslag på hur belysningen
ska placeras. Arne kommer att kontakta Bosse om detta.

Stempels håller på att konfigurera kameran för publik access från deras webbplats.

Planetpromenaden som togs fram som en alternativ aktivitet under pandemin var
väldigt lyckad. Då den är lätt att ställa upp kommer den användas i hela Halland i
olika sammanhang.

Namnförslag på teleskophusen: Janne Rydberg samt Frida Palmér.
Frida var astronom och första kvinnan i Sverige som disputerade i ämnet astronomi.
Janne föddes i Halmstad på 1800-talet. Han var fysiker och upptäckte relationen
mellan spektrallinjer. Rydbergs formel/Rydbergs konstant.
Namnförslagen godkändes.



16. Mötet avslutas.
Årsmötet avslutades av ordförande Charlotte Sikö Helin.

Ordförande Sekreterare

Charlotte Sikö Helin Stefan Bengtson

___________________________ ________________________

Justerare

Tomas Hult

___________________________


