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Protokoll fra årsmøte i  
Bergen Astronomiske Forening 

10.03.2010 

      
 
Den 10.03.2010 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF).  
8 medlemmer var med under hele møtet, 9 fra ca midt ute i årsmøtedelen. 
 
Sakslista var: 
1. 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. 
c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer  
d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år  
e) Valg: Ingen styremedlemmer står på valg dette året.  

1. Valg av revisor  
Kandidat: Rolf M. Christensen 

2. Valg av valgkomite for 2011 
  

2. Kaffepause 
3. Årskavalkade med høydepunkter fra året som gikk. 
  
 
 
Sak 1: 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 
Til protokollunderskrivere ble valgt Eline Anfinsen og Jan Lexander 

b) Roar Hansen gikk gjennom årsberetningen. Denne ble godkjent uten merknader. Kasserer 
Jostein Johansen gikk gjennom regnskapet, som også ble godkjent. Det ble uttrykt ønske 
om at man synliggjør litt mer detaljer til neste år. 

c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer 
1. Ingen saker innmeldt.  

d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år  
Jostein Johansen gikk gjennom budsjettet. Dette ble godkjent. 
Det ble besluttet å beholde kontingenten på samme nivå som i fjor. 
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e) Valg:  
1. Valg av revisor  

Rolf Christensen ble  enstemmig gjenvalgt for ett år. 
2. Valg av valgkomite for 2011 

Benkeforslag på Jørgen Dahlstrøm og Jan Lexander. Disse sa seg villige til å stille, og 
ble enstemmig valgt. 

 
 
Sak 2: Kaffepause 
Vi snakket en del om del om mulighetene for å etablere et observatorium for BAF i 
Bergensregionen. Jostein Johansen sa seg villig til å gjøre litt forberedende undersøkelser og 
forhåpentligvis kunne si litt om dette på neste møte. 
 
Sak 3: Årskavalkade 
Roar Hansen viste en flott film på ca 15 minutter han har lagd som presenterte de 
astronomiske høydepunktene i foreningen i året som gikk. Blant annet Stjernekvelden på 
Fanafjellet, solformørkelsestur til Kina, astronomikonferanse i Stavanger, samt våre lokale 
arrangementer og en god del bilder som våre medlemmer har tatt. 
 
 
 
Referent   Underskriver 1   Underskriver 2 
      
 
 
Odd Høydalsvik  Jan Lexander    Eline Anfinsen 
Sekretær 
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