
Protokoll fört vid kvartalsmöte med SARK, 2002-09-17 
Närvarande: SLJ, XOU, LPG, MDF, MSB, OML, OEF, TOB 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Ekonomi. 

Från kassören har meddelats att det på postgirot finns 11 100:- efter det att 
ersättning för sambandet med Skövde ryttarförening inkommit.. 
Kommande utgifter för hyra, el – och tele samt tidningsprenumeration uppgår 
till 2762:-. 

 
3. Styrelseinformation. 

Ordföranden informerade om att hängrännor inköpts och montering av dessa 
påbörjats. Lite virke till reparation av en vägg på uthuset har också införskaffats. 
En sladdlös borrmaskin har inköpts för att underlätta kommande 
monteringsarbeten i såväl mast som av hängrännor. 

  
Styrelsen har beslutat stödja förslag om att av LPG köpa ett slutstegsrör för 2 
meter, vilket han införskaffat för klubbens räkning, om så önskas. 
 

4. VHF-projektet 
Leif, LPG, redogjorde för läget med mastprojektet och presenterade en lista över 
återstående åtgärder som måste göras innan montage och upplyft kan ske. 
Beslöts att organisera en arbetshelg den 12 och 13 oktober, då vi 
förhoppningsvis är så långt framme att det mesta kan monteras.  

 
5. Samband 

Klubben har via Leif, LPG, fått förfrågan om Sambandsuppdrag för FMCK:s 
årliga 12-timmars tävling, som i år ska köras i Klagstorp 
Han har för detta idag 3-4 operatörer av de 6 som krävs, samt 2 husvagnar av de 
3 som är nödvändigt att ha. Han har goda förhoppningar om att kunna 
genomföra uppdraget, som FMCK givit honom i uppdrag att ordna. 

 
6. JOTA 

Styrelsen har diskuterat och föreslagit mötet att meddela Värings scoutkår att vi 
inte har möjlighet att från klubbens sida medverka vid årets JOTA.  
Mötet beslutade stödja förslaget. Finns det dock någon enskild medlem som vill 
ställa upp, möter det inget hinder, men vederbörande får då lösa det på egen 
hand, utan klubbens medverkan. 

 
7. Övriga frågor 

*TOB meddelade att 70-cm repeatern är i stort sett klar för att på nytt tas i drift. 
Endast trimning av kaviteter återstår. 
 
*Som diskuterats tidigare så visar det sig finnas förvånansvärt lite pengar i 
kaffekassan nu för tiden. Orsaken är oklar, men en möjlighet kan vara att 
inköpen blivit dyrare, men de borde inte blivit så väldigt mycket dyrare än förut, 
att det tänkta överskottet försvinner helt. 



Beslut om att införskaffa en kassabok togs. I den ska alla in – och utkomster 
bokföras, vilket bör kunna förklara vilken omsättning kassan har. 
Ännu en åtgärd för att kunna kontrollera inkommande fikaavgifter är att man 
lägger pengarna för fikat på ett fat eller liknande och att man efter att alla fikat 
räknar samman inkomsten som då bokförs. Skulle någon vara i behov av att 
växla kan detta göras efter det att övriga betalat, då det bör finnas växel. 
 
 
*Vid det nyligen avhållna styrelsemötet föreslog SLJ att klubben ska skaffa 
kraftfullare datorer, för att snabba upp dem, då det vid installation av nyare 
program visar sig vara ganska trögt att få dem att fungera bra. 
Efter en stunds diskussion om behov etc. beslöts dock att avvakta lite för att 
senare sondera begagnatmarknaden av datorer, och se i vilka prislägen de kan 
tänkas hamna. 
 
 
Vid protokollet,   Justeras 
(i sekreterarens utevaro) 
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