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Protokoll fra årsmøte 29.3.2017
Bergen Astronomiske Forening

Den29.03.2017 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening @AF).
11 medlemmer var til stede.

Dagsorden:
l. Årsmøtesaker

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

b) fusberetning og revidert regnskap for 2015
c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer
d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år
e) Valg:

1. To styrernedlemmer for to år
2. Valg av revisor
3. Valg av valgkomite for 2018

2. Kaffepause

3. Årskavalkade med høydepunkter fra året som gikk.

Sak 1: Årsmøte
a) Konstituering:

1. Roar Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet.
2. Innkalling, dagsorden og saksliste ble god§ent.
3. Til ordstyrer ble valgt Roar Hansen

Til referent ble valgt Odd Høydalsvik
Til protokollunderskrivere ble valgt Dag Magne Ulvang og Øyvind Berg.

b) Roar Hansen gikk giennom årsrapporten om foreningens aktiviteter i2016. Årsrapporten
ble godkjent.
Det må nevnes at det er liu begrepsforvirring, da regnskapsrapporten også har tittelen
«Årsrapport 2016>>. Dette bør kanskje endres neste år slik at det er entydig hvilken rapport
man snakker om.
Regnskapet ble giennomgått og godkjent.

c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer
Ingen saker innmeldt.
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d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år.
Forslag til budsjett ble gjennomgått. Det ble vedtau å øke posten for bevertning på møter
til ka 3500 i lys av at BAF fuller 40 år i år. Da bør vi ha rom for å koste på oss en liten
jubileumsmarkering. Styret vil utarbeide forslag.
Det ble besluttet å beholde kontingenten for 2018 på sanlmo nivå som før.
Det vil si: l« 200 pr ar, og k 100 for familiemedlemmer, studenter og skoleungdom. Ved
innmelding om høsten betales halv pris.

e) Valg:
l. Valg av to styremedlemmer for 2 fu:

Roar Hansen og Ronny Hjelland sto på valg. Begge hadde sagt seg villig til å
fortsette. I tillegg hadde valgkomitden innstilt ØyvndBerg til varamedlem til
styret. Dette ble også det enstemmige utfallet av valget.

2. Valg av revisor:
Rolf Christensen ble enstemmig gfenvalgt for ett år.

3. Valg av valgkomite for 2018:
Amstein Dale og Eline Anfindsen ble enstemmig valgI.

Med dette var årsmøtets formelle del over.

2. fuskavalkade med høydepunkter fra året som gikk.
Roar og viste også i år en flott video han hadde lagd med høydepunkter fra året som gikk.
Som i fior var det var gledelig mange bidragsytere med astrobilder i årets film.

3. Kaffepause
Deretter var det tid for kaJfimat. Praten gikk som vanlig livlig, og mange erfaringer ble
utvekslet.

Referent Underskriver I Underskriver 2
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Odd Høydalsvik
Sekretær

Dag Berg
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