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Protokoll fra årsmøte 13.03.2018
Bergen Astronomiske Forening

Den 13.03.2018 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF)
16 medlemmer var til stede.

Dagsorden:
1. Årsmøtesaker

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

b) Å,rsberetning og revidert regnskap for 2017
c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer
d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år
e) Valg:

1. To styremedlemmer for to år
2. Valg av revisor
3. Valg av valgkomite for 2019

2, Kaffepause

3. fuskavalkade med høydepunkter fra fuet som gikk.

4. Planer for eventuell astronomireise til Kanariøyene.
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Sah 1; Årsmøte
a) Konstituering:

1. Roar Hansen ønsket velkommen og 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 Ivar Gauren og Mentz Kaarbø.

b) Roar Hansen gikk giennom styrets arsrapport om foreningens aktiviteter i2Afi.
Årsrapporten ble god§ ent.
Det kan fortsatt være litt begrepsforvirring, da regnskapsrapporten har tittelen «Årsrapport
2017>>. Narmet på styrets årsrapport endres neste år til <<Sryråts årsberetning» slik at dii er
entydig hvilken rapport man snakker om.
Regnskapet ble giennomgått og godkjent.

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

d) Plan og budsjett; herunder medlernskontingent for neste år.
Forslag til budsjett ble giennomgått.
Det ble besluttet å beholde kontingenten for 20lB på saulme nivå som før.
Det vil si: kr 200 pr år, og l'r 100 for familiemedlemmer, studenter og skoleungdom. Ved
innmelding om høsten betales halv pris.

e) Valg:
1. Valg av to styremedlemmer for 2 år:

Jan Lexander og odd Høydalsvik sto på valg. Begge hadde sagt seg villig til å
fortsette. I tillegg hadde valgkomit6en innstilt Dag Magne ulvang som nytt
styremedlem for 2 år. Det ble vedøtt å utvide styret med en ekstra representant for
åtilføre styret mer ressurser. Dette ble også det enstemmige utfallet åv vatget.

styret består da av følgende Roar Hansen, Ronny Hjelland, Jan Lexand.r, odd
Høydalsvik og Dag Magne Ulvang. Vara: ØyvindBerg.
Valg av revisor:
Rolf Christensen ble enstemmig gfenvalgt for ett år.
Valg av valgkomite for 2019:
Arnstein Dale og Ivar Gaulen ble enstemmig valgt.

Med dette var årsmøtets formelle del over.

2. Kaffepause
Deretter var det tid for pizzaog kaffemat. Praten gikk som vantig livlig, og mange erfaringer
ble utvekslet.

3. Årskavalkade med høydepunkter fra året som gikk.
Roar viste også i fu en flott video han hadde lagd med høydepunkter fra året som gikk. Som i
fior var det gledelig mange bidragsytere med astrobilder i årets film.
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4. Planer for eventuell astronomireise til Kanariøyene.
Roar la fram et løst forslag om astronomireise til Kanariøyene kombinert med solferie. Man
ser for seg å reise charter en uke i november, og legge inn noen turer opp i fiellene til en svært
mwknattehimmel. Dette er det en del interesse for. Styret lager en grov plan som sendes ut på
hønngtil medlertrmene. Basert på tilbakemeldingene beslutter styret om man går videre med
planene.

Det ble også luftet forslag om reise til f.eks. Halne $ellstove på Hardangervidda ei helg. Men
dette anses som veldig usikkert med tarrke på været, så det blir ikke gått videre med dette.

Andre tema som b1e diskutert:
Facebook-gruppa kan være et godt verktøy for nyrekruttering. Erfaringer fra andre
astronomiforeninger viser dette. Det er da ønskelig å gøre denne synlig for alle, men at bare
betalende medlemmer kan poste innlegg der.

Observatorium: Det var en viss interesse for å ta opp igien planene om et observatorium i
rimelig nærhet til Bergen. Men dette ble bare løst diskutert.

Referent Underskriver 1 Underskriver 2

off-t\$.lir'"'[ /ro, 6^/*
Odd Høydalsvik
Sekretær

Ivar Gaulen
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