Sandsli 23.03.2011

Protokoll fra årsmøte i
Bergen Astronomiske Forening
22.03.2011

Den 22.03.2011 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF).
12 medlemmer møtte fram.
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: Alle styremedlemmene står på valg dette året. For å unngå dette for framtida
foreslår vi at halve styret denne gangen velges for ett år. Da vil vi komme inn i en
turnus der vi sikrer bedre kontinuitet.
1. Valg av leder for 2 år
2. Valg av 1 styremedlem for 2 år
3. Valg av 2 styremedlemmer for 1 år
4. Valg av revisor
5. Valg av valgkomite for 2012
2. Kaffepause
3. Årskavalkade med høydepunkter fra året som gikk.
4. Observatorium/Teleskop

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 med følgende merknader:
Punkt 2: Det bør sendes en påminnelse til folk som ikke har betalt kontingenten slik at vi
ikke risikerer å stryke medlemmer som bare har glemt å betale.
Punkt 5: 5 av møtene var på Nansensenteret og 2 hos Roar.
Punkt 5: På møtet 27.1 var også Jørgen Dahlstrøm bidragsyter.
Punkt 5, eksterne arrangementer rettes til: “Ett av våre medlemmer (Jan E. Lexander) …”
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Legg også til “3. Årsmøte i DSE”
Oppsummeringen skal ha kapittelnummer 6.
Kasserer Jostein Johansen gikk gjennom regnskapet, som også ble godkjent.
c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer
1. Ingen saker innmeldt.
d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år.
Møteplan for første halvår foreligger.
Det er ikke lagd budsjett, men det ble besluttet at vi kjører med et budsjett tilsvarende
fjoråret.
Det ble besluttet å beholde kontingenten på samme nivå som i fjor.
Det ble uttrykt ønske om at kontingentens størrelse framgår av årsmeldinga.
e) Valg:
1. Valg av leder for to år
Roar Inge Hansen ble enstemmig gjenvalgt for to år.
2. Valg av ett styremedlem for to år
Jostein Johansen ble enstemmig gjenvalgt for to år.
3. Valg av to styremedlemmer for ett år
Johannes Sandal og Odd Høydalsvik ble enstemmig gjenvalgt for ett år.
4. Valg av revisor
Rolf Christensen ble enstemmig gjenvalgt for ett år.
5. Valg av valgkomite for 2012
Benkeforslag på Jan Lexander og Roy Jenssen. Disse sa seg villige til å stille, og
ble enstemmig valgt.

Sak 2: Kaffepause
Sak 3: Årskavalkade
Roar Hansen viste en flott film på ca 10 minutter han har lagd som presenterte de
astronomiske høydepunktene i foreningen i året som gikk. Blant annet solformørkelsestur til
Påskeøya, samt våre lokale arrangementer og en god del bilder som våre medlemmer har tatt.
Sak 3: Observatorium
Jostein Johansen og Mentz Kårbø presenterte en ambisiøs skisse for observatorium under
mottoet at det er lettere å få sponsormidler til et skikkelig seriøst prosjekt enn et
“amatørmessig” prosjekt. Selv om sjansene for å lykkes kanskje er magre, ble det likevel
besluttet at vi jobber videre med dette uten på noen måte å forplikte foreningen. En ad-hoc
komite som i utgangspunktet består av Jostein, Mentz, Roar og Odd fortsetter arbeidet. En
forutsetning er at vi må få til ekstern fullfinansiering.
Referent

Underskriver 1

Underskriver 2

Odd Høydalsvik
Sekretær

Jan Lexander

Eline Anfinsen
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