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PROTOKOLL 
 
ÅRSMÖTE I SKÖVDE AMATÖRRADIOKLUBB 11 FEBRUARI 2007 
PLATS: Polishusets Hörsal, Skövde 
 
Närvarande: SA6AQD Magnus Hallqvist, SM6JZZ Roland Persson, SM6LJP Kent Gustavsson, 
SM6LPG Leif Gustavsson, SM6SLI Christer Wäring, SM6SLJ Tapio Lokka, SM6MSB Gilbert 
Gustavsson, SM6AWI Douglas Magnehed, SM6OML Zoltan Albi, SM6SFO Oscar Bäckström, 
SM6THE Per Larsson, SM6TOB Bengt Karlsson, SM6PAG Olov Karlsson, SM6MDF Stefan 
Persson, SM6OEF Bengt Frykler, SM6TOL Kjell Andersson, SM6GQQ Sten Holmberg, SM6MJW 
Christer Hardenberg, SM6XOU Kari Nyrhinen och SM6CRM Claes Göran Bjärle. 
 
 
1.  Föreningens ordförande Bengt Frykler förklarar mötet öppnat. En tyst minut för vår bortgångne 
medlem SM6MRZ Bo Holmström utlyses. 
 
2.  Mötet godkänner dagordningen. 
 
3.  Till ordförande för mötet väljs Bengt Frykler. 
 
4.  Till sekreterare för mötet väljs Kjell Andersson. 
 
5.  Som rösträknare och att justera mötets protokoll väljs Olov Karlsson och Magnus Hallqvist.  
 
6.  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvaras med ja. 
 
7.  Verksamhets- och kassaberättelse redovisas genom gemensam läsning respektive Sten Holmberg. 
 
8.  Revisionsberättelsen föredras av revisor Gilbert Gustavsson och läggs till handlingarna. 
 
9.  Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
10. Val av styrelse: 

a: till ordförande för ett år; Bengt Frykler 
b: kassör 2 år; Sten Holmberg  
c: materialförvaltare 2 år; Stefan Persson 

 d: styrelseledamöter vardera 1 år; Bengt Karlsson och Magnus Hallqvist  
 
11. Till föreningsrevisorer väljs Douglas Magnehed och Gilbert Gustavsson med Christer Hardenberg 
och  SM6REA Jan Sundberg som deras suppleanter. 
 
12. Till valberedning väljs: Albi Zoltan, Kari Nyrhinen (sammankallande) och Leif Gustavsson. 
 
 
13. Val av övriga funktionärer: 

Stationsansvariga: Sten Holmberg och Kent Gustavsson. 
Digipeaterfunktionär: Roland Persson. 
Repeaterfunktionärer: Bengt Karlsson och Per Larsson. 
Testledare för VHF/UHF/SHF: Leif Gustavsson. 
QSL-ansvarig HF:  Jan Persson 
QSL-ansvarig VHF/UHF: Oscar Bäckström. 
Klubbmästare: Olov Karlsson och Sten Holmberg 
Sambandsfunktionärer: Kari Nyrhinen och Leif Gustavsson. 
Hemsidesansvariga:  Jan Persson, Bengt Karlsson och Magnus Hallqvist 
Dataansvariga 2 st: Bengt Karlsson och Magnus Hallqvist. 
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14. Budget för 2007 och medlemsavgiften för 2008 behandlas. Mötet fastställer budgetförslaget. Mötet 

beslutar att medlemsavgiften för 2008 blir  250:- för licensierad och 25:-  för icke licensierad. 
Höjningen för licensierad medlem grundas på det svåra ekonomiska läget som budgeten tydligt 
visar. Mötet är enigt om att beslutet om höjning är ofrånkomligt och understryker även att någon 
höjning ej heller har skett på flera år. Nivån på föreningens avgifter behandlas även i fortsättningen 
årsvis på respektive årsmöte varför eventuella framtida korrigeringar är möjliga.  
 
Olika besparingsåtgärder diskuteras nu, först den fasta telefonens berättigande.  
På grund av varierande kvalité på GSM-täckningen beslutas att av säkerhetsskäl  behålla vårt fasta 
telefonabonnemang. Det är dessutom mycket kostsamt att nyteckna ett abonnemang om vi skulle 
upptäcka att behovet av fast telefon ändå är stort.  
 
Nödvändigheten och värdet av de tidningar föreningen prenumererar på behandlas. Mötet beslutar 
att eventuella beslut om att säga upp prenumerationer tas i höst efter utvärdering av vad 
stormskadorna kostat oss.  
 
Elkostnaden anses var påverkbar genom att vi isolerar fönster och ser över den automatik som idag 
styr elementens till- och frånslag.  
 
För att ytterligare sänka våra portokostnader ska medlemmars email-adresser uppdateras för att i 
ännu större utsträckning än idag kunna nyttjas för olika utskick som rör föreningens verksamhet.  
 
Kostnaden för snöröjningen ska sänkas. Styrelsen får nu i uppdrag att kontakta SM6AMS Stig 
Lindström angående vilka veckodagar vi INTE behöver någon röjning utförd på. Det inträffar 
ibland att plogning sker dagar vi inte normalt besöker stugan. 

 
15. Inga motioner finns att behandla. 
 
16. Inga styrelseförslag finns att behandla.  
 
17. Övriga frågor:  SM6LPG Leif tar upp frågan om möjligheten att få tag i fler företagssponsorer. 

SM6SFO Oscar efterlyser bättre märkning av kablaget i shacket; detta kommer att ordnas när 
slutstegen är färdigbyggda och ska driftsättas. Läget beträffande stormskadorna diskuteras; enligt 
SM6THE Per avvaktas datumförslag från person på Skövde Truck- och Krantjänst. SM6SLJ Tapio 
upplyser om att kortvågsantennen ”Fritzel FD-4” endast fungerar på ett fåtal band. Ev. byte eller 
reparation kommer att undersökas så snart det är möjligt. 

 
18. Ordföranden tackar närvarande medlemmar och avslutar mötet. 
 
 
  Vid protokollet 
 
  

 
Kjell Andersson 

 mötessekreterare 
 
 Justeras 
 
  
 

Bengt Frykler  Olov Karlsson  Magnus Hallqvist  
 Ordförande  Justeringsman  Justeringsman 
  


