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Protokoll fra årsmøte i  
Bergen Astronomiske Forening 

11.03.2009 

      
 
Den 11.03.2009 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF). 19 personer 
møtte fram, derav 16 medlemmer og 3 som vurderer medlemskap. 
 
Sakslista var: 
1. Erfaringer fra stjernekvelden på Fanafjellet 3. februar. Utadrettede aktiviteter - hvor mye 

ønsker vi å ta på oss? 
2. Årsmøtesaker 

a) Konstituering:  
1. Åpning  
2. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste  
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen  

b) Årsberetning og revidert regnskap – Dette punktet blir først relevant fra 2010. 
c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer  

1. Godkjenning av vedtekter 
d) Valg:  

1. Bekrefte valget av sittende styre:  
Leder: Roar Inge Hansen, sekretær: Odd K. Høydalsvik, Pressekontakt: 
Johannes Sandal 

2. Valg av kasserer og revisor  
Jostein Johansen har sagt seg villig til å stille til valg som kasserer.  

3. Kaffepause 
4. Foredrag om astrofoto ved Odd Høydalsvik (del 1) pluss spørsmål og svar. 
  
Sak 1: 
Roar Hansen ønsket velkommen, og oppsummerte erfaringene fra arrangementet på 
Fanafjellet 3. februar. I diskusjonen var det enighet om at vi ønsker å gjøre mer av dette, men 
at det ikke må bli så mye at det går på bekostning av foreningens indre liv. Vi må også ha tid 
til egne observasjonskvelder og opplæring i teleskopbruk for de medlemmene som ønsker det. 
Det ble bestemt at vi tar opp igjen dette til grundigere behandling på et senere møte i 
forbindelse med fastsettelse av høstens program. 
 
Sak 2: Årsmøte 
a) Konstituering: 

1. Roar Hansen åpnet møtet. 
2. Innkalling, dagsorden og saksliste ble godkjent. 
3. Til ordstyrer ble valgt Roar Hansen 

Til referent ble valgt Odd Høydalsvik 
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Til protokollunderskrivere ble valgt Kai Krüger og Jørgen Dahlstrøm 
b) Foreningen har eksistert på uformell basis siden den ble stiftet på slutten av 1970-årene. 

Årsberetning og revidert regnskap finnes ikke for tidligere år. Dette punktet blir først 
relevant fra og med neste årsmøte. 

c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer 
1. Forslaget til vedtektene ble gjennomgått ved at:  

i. teksten ble vist på storskjerm. 
ii. hver enkelt paragraf ble lest opp, diskutert og deretter om nødvendig rettet 

opp fortløpende. 
iii. ny ordlyd ble så lest opp og godkjent. 

Til slutt ble det holdt avstemming. Vedtektene ble enstemmig godkjent, og vil 
dermed være gjeldende fra og med 11.3.2009. 

 
d) Valg:  

1. Sittende styre ble valgt på et ordinært medlemsmøte 25 november 2008. Alle sier seg 
villige til å bli valgt for de neste 2 år:  

Leder: Roar Inge Hansen, Sekretær: Odd K. Høydalsvik, Pressekontakt: 
Johannes Sandal 

Alle 3 ble enstemmig valgt. 
2. Valg av kasserer og revisor  

Jostein Johansen har sagt seg villig til å stille til valg som kasserer og 
styremedlem for 2 år.  
Rolf Christensen har sagt seg villig til å stille til valg som revisor for 1 år. 

Begge 2 ble enstemmig valgt, og Jostein blir dermed også medlem av styret. 
 
Sak 3: 
 
Kaffepause 
 
Sak 4: 
Odd Høydalsvik holdt foredrag om astrofoto (første del). Han gikk gjennom de mest 
grunnleggende begrepene og teknikkene, og viste en del eksempler. Han ga også en oversikt 
over grunnleggende utstyr og hva man kan oppnå med relativt enkle midler. Del 2 av 
foredraget vil bli holdt på neste møte og omhandle mer avanserte opptaksteknikker og 
bildebehandling. 
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Odd Høydalsvik  Kai Krüger    Jørgen Dahlstrøm 
Sekretær 
 
 
 
Vedlegg: ”Vedtekter for Bergen Astronomiske Forening” versjon 1.0 datert 11.03.2009 


