Protokoll från årsmöte 2018-03-06 i föreningen
AMPRnet Sverige
1 - Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötesdeltagarna valde Björn Pehrson SA0BXI till mötesordförande. Mötesdeltagarna valde
Hans Insulander SM0UTY till mötessekreterare.

2 - Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att
jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
Mötesdeltagarna valde Jan-Olof Nilsson SM0IFP och Erik Edblad SM0GBY till justerare.

3 - Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Mötesdeltagarna fastslog att mötet är behörigen utlyst.

4 - Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

5 - Fastställande av röstlängd
Av 26 medlemmar fanns 22 representerade på mötet.
Medlem

Representant

Medlem

Representant

SK0UX

SM0UTY

SL0ZS

Rikard Johnels

SK6AW

SA0BXI

SK2HG

SM2OAN

SK5BN

SA5CMG

SK0WE

SA0BXI

SK3BG

SM3EFS

SK5LW

SA0BXI

SL3ZZW

Ej representerad

SK3GA

SA0BXI

SK4BW

SM4WOA

SK4AO

SM4WAO

SK0TM

SM0IFP

FRO Gästrikland

Ej representerad

SK2AU

Ej representerad

SK3GK

SA3ARQ

SK0AR

SM0NPE

SK7BQ

SM7FLD

SK2GJ

Ej representerad

SK6BA

SM6TZL

SK3JR

SM3EQF

SK0RYG

SM0SHG

SK0QO

SM0GBY

SK0BU

SA0CAD

SK0MT

SM0UTY/SM0KDG

SK2AT

SM2WLS

6 - Föredragning och godkännade av styrelsens
verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
Björn Pehrson SA0BXI föredrog verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport. Se bilaga
för mer information.
Att notera är att ARDC valt att förlänga vår delegation av IPv4-addressrymden 44.140.0.0/16
tills annat meddelas. Det tyder på gott förtroende från deras sida.
Mötesdeltagarna godkände styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.

7 - Föredragning och godkännande av
revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av mötesdeltagarna. Se bilaga.

8 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9 - Val av ordförande.
Mötesdeltagarna valde Björn Pehrson SA0BXI till ordförande.

10 - Val av två styrelseledamöter jämte en
suppleant.
Eric Söderman SM5BKE och Dag Florén SM0KDG valdes till styrelseledamöter på två år för
2018 och 2019.
Lennart Lind SM3EFS valdes till suppleant 2018 och 2019.

11 - Val av en revisor och en revisorsuppleant
Christer Widell SM3EQF valdes till revisor.
Håkan Svensson SM7FLD valdes till revisorsuppleant.

12 - Val av valberedning.
Dan Jernheden SM6TZL valdes till valberedare för 2018 och 2019.

Michael Grimsland SM0EPX valdes 2017 på två år och har således ett år kvar som
valberedare.

13 - Fastställande av budget för räkenskapsåret
samt maximal medlemsavgift för detsamma
Björn Pehrson SA0BXI föredrog förslaget och mötesdeltagarna godkände förslaget.

14 - Styrelseförslag: Stadgeändring paragraf 5
De närvarande på mötet beslutade enhälligt att ändra föreningens stadgar enligt det förslag
som årsmötet 2017 gav styrelsen i uppdrag att utarbeta och föreslå.
Styrelsen förslag lyder:
● Årsmöte skall hållas innan utgången av april.
● Motioner skall skriftligen inkomma senast en månad före årsmötet.
De föreslagna ändringarna i föreningens stadgar godkändes enhälligt av mötesdeltagarna.
Av föreningens 26 medlemmar fanns 22 representerade på mötet, således uppfylls
stadgarnas krav på ⅔ majoritet för stadgeändringar.

15 - Motioner
Inga motioner har inkommit till föreningen.

16 - Övriga frågor (endast diskussion).
● Fråga om extra medlemsmöte i Eskilstuna lördagen 21 april 2018.
Eftersom stadgeändringarna kunde genomföras med mer än ⅔ majoritet såg
mötesdeltagarna ingen anledning att kalla till ett formellt medlemsmöte i Eskilstuna.
Däremot diskuterades att samlas till informellt umgänge i samband med
Eskilstunamässan 2018-03-21. Jan-Olof Nilsson SM0IFP tog på sig att samordna
detta.

17 - Mötets avslutande
Mötet avslutades 19.34.

Hans Insulander SM0UTY, mötessekreterare

Jan-Olof Nilsson SM0IFP, justerare

Erik Edblad SM0GBY, justerare

AMPRNet Sverige

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsgrenar
●

Förvaltning av ipv4 och ipv6 adressrymder

●

Strategiska allianser

●

Informationsverksamhet

●

FoU- och utbildningsverksamhet

Förvaltning
●

●

IPv4-adressrymden 44.140.0.0/16 från ARDC har
förlängts tills annat meddelas (ingen explicit tidsgräns)
IPv6-adressrymden 2001:6b0:4b::/48 från SUNET
gäller också till annat meddelas

●

Regelverk: http://amprnet.se/regler.html

●

Inget missbruk har rapporterats

●

Deltagit i SUNET-workhop om organisation och
utvärdering av CSIRT-verksamhet.
–

Plan för långsiktig uppbyggnad önskvärd

Strategiska allianser
●

●
●

MSB, FRO, SSA, FRG, Kommuner och
Landsting
Svårare än förutsett
Slutsats: Vi måste konkretisera våra
erbjudanden
–

Exempel på utvecklingsprojekt med potential:
Fickservern (FRGNORR → Lidingöloppet)

Information
●

Resursbrist för Web-utveckling

●

Svårt att engagera medlemmarna

●

●

Deltagande i loppisar, mässor,
beredskapsdagar, mm
Dialoger med SSA, FRO, MSB, kommuner, mm

FoU, Utbildning
●

Utvecklingsprojekt
–

●

http://amprnet.se/projekt.html

Seminarier, föredrag
–

http://amprnet.se/nyheter.html

Eric Söderman • SA5BKE • eric@soederman.com
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Norrköping, 28 februari 2018

Revisionsberättelse
Undertecknad, av föreningen utsedd revisor, har efter bästa förmåga gått igenom föreningens
räkenskaper för året 2017 och kan lämna följande revisionsberättelse:
Alla inkomster och utgifter är införda i kassaboken på ett överskådigt sätt med verfikationer
och jag har inget att anmärka på.
Mitt förslag är att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Eric Söderman

Förslag till kostnadsbudget 2018
Information 2000 (inklusive deltagande i loppisar)
Bankavgift 1000
Domännamn 150
Oförutsett 2000
Maximal medlemsavgift föreslås oförändrad 500 SEK

