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Sandsli 12.03.2012 

 
 

Protokoll fra årsmøte for 2011 i  
Bergen Astronomiske Forening 

06.03.2012 

      

 
Den 06.03.2011 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF).  

10 medlemmer møtte fram. 

 

1. Årsmøtesaker 

2. Konstituering:  

a. Åpning  

b. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste  

c. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen  

3. Årsberetning og revidert regnskap. 

4. Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer  

5. Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år  

6. Valg:  

a. To styremedlemmer for to år 

b. Valg av revisor  

c. Valg av valgkomite for 2013 

2. Kaffepause 

3. Årskavalkade med høydepunkter fra året som gikk. 

4. Astronomiske begivenheter i 2012 

5. Planer for tur til Hallingskeid 

6. Observatorium 

  

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 Kjell Kloster og Mentz Kaarbø 

b) Roar Hansen gikk gjennom årsberetningen. Denne ble godkjent med følgende merknader: 

Det burde vært nevnt litt om arbeidet med observatorieplanene. 

Siste kapittel har fått feil nummer. Rettes fra 4 til 6. 

Nest siste avsnitt på siste side har feil årstall. Rettes fra 2010 til 2011. 

Antall abonnenter på AstroRapport bør nevnes. 

 

Kasserer Jostein Johansen gikk gjennom regnskapet, som også ble godkjent.  

 

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

 

d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år.  

Møteplan for første halvår foreligger. 

Det var enighet om at budsjettet bør ta høyde for gaver til eksterne foredragsholdere, og at 

en konfekteske e.l. kan være passende. 

Det var enighet om å øke posten for bevertning til kr 500. 

Det ble besluttet å beholde kontingenten på samme nivå som i år. 

 

e) Valg:  

1. Valg av to styremedlemmer for 2 år 

Jan Lexander og Odd Høydalsvik ble enstemmig gjenvalgt for 2 år. Henholdsvis til 

oppgavene PR og sekretær/webmaster. 

2. Valg av revisor 

Rolf Christensen ble enstemmig gjenvalgt for ett år. 

3. Valg av valgkomite for 2013 

Benkeforslag på Kjell Kloster og Eline Anfindsen. Disse sa seg villige til å stille, 

og ble enstemmig valgt. 

 

Sak 2: Kaffepause 

Det ble servert pizza, brus, kaffe, te og kaker. 

 

Sak 3: Årskavalkade 

Roar Hansen viste en flott film på ca. 14 minutter han har lagd som presenterte de 

astronomiske høydepunktene i foreningen i året som gikk. Blant annet måneformørkelser, 

sommeravslutning, lokale arrangementer og en del bilder som våre medlemmer har tatt. 

 

Sak 4: Astronomiske begivenheter 

Odd tok en kjapp gjennomgang av årets viktigste hendelser på himmelen med hovedfokus på 

Venuspassasjen og den totale solformørkelsen i Australia. Det ble orientert om DSE sin 

ekspedisjon til Australia og New Zealand. Det var enighet om å prøve å få til et felles opplegg 

i forbindelse med Venuspassasjen 6. juni. 

 

Sak 5: Planer for tur til Hallingskeid 

Roar gikk gjennom litt om dette. Det har vist seg at det ikke er mulig å reservere egen hytte. 

Det vil da bli vanskelig å arrangere foredrag o.l. Vi ble derfor enige om å legge 

ambisjonsnivået lavt, og bare arrangere en felles tur på kort varsel for de som er interessert, 

dersom værmeldingen er god. Alternativt til Odd sin hytte på Mjølfjell dersom deltakertallet 

er under 7-8 personer. 

 

Sak 6: Observatorium 

Mentz Kaarbø gikk gjennom hovedpunktene i årets arbeid: Befaring av mulige lokasjoner og 

grovutkast til tegninger. Det ble (uforbindtlig) vedtatt at gruppen skulle gå videre i saken. 

 

Referent   Underskriver 1   Underskriver 2 

      

 

 

Odd Høydalsvik  Kjell Kloster    Mentz Kaarbø 

Sekretær 


