
Protokoll över kvartalsmöte med S A R K,  2003-03-18 
 
Närvarande: SM6GQQ, MDF,  TOB,  OEF, THE, SLJ, MSB, OML och TOL 
 
1. Mötets öppnande 

Ordf. hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet 
 
 
2. Ekonomi 

Det ekonomiska läget från styrelsemötet 2003-03-10 redovisades. På postgirot 
har vi f n 29.800:-. Bankboksbehållningen oförändrad sedan tidigare 
redovisning. 

 
 
3. Styrelseinformation 

Informerades om TOL och GQQ:s besök hos GIH som tyvärr inte var anträffbar. 
Syftet med besöket var att ta tillbaks div. sambands- och protokollshandlingar 
som för tillfället finns hos honom. 
 
Informerades om diskussionerna ang. klubbstugans renoveringsbehov samt att 
hängrännorna bör sättas upp på framsidan. Mötet ansåg att det under en lång 
period har varit en stor arbetsbelastning med reparation och renovering av 
VHF/UHF-masten varför en välbehövlig paus behövs. Dock bör hängrännorna 
prioriteras. 
 
Styrelsens diskussion beträffande röjning av äldre tidningar och annat material 
som ej används. Mötet beslutade att tidningar äldre än 10 år skall tas bort. 
Erbjudande anges på hemsidan om att dessa bortskänkes, finns ingen intressent 
slängs dessa. Slutdatum för erbjudandet: 31 maj 2003. SLJ i egenskap av 
materialförvaltare ska revidera inventarieförteckningen. Därefter rensas övrig 
materiel ut som vi bedömer inte kommer att användas i framtiden. 

 
 
4. Flyttning av mötesdagar 

Mötet beslutade att flytta kvartalsmötena till sista tisdagen i varje kvartals sista 
månad Detta p g a att vi f n inte deltar i 6 m-testen. Bengt TOB ändrar datum på 
klubbens hemsida. 
 

 
 
5. Övriga frågor 

OEF  informerade om inbjudan från DL6  om SM6-möte i Uddevalla den 27/4. 
 
Beslut togs om att inköpa den järnkamin enligt MJY Astors förslag. Kostnad 
1000-1500:-. 
 
TOL informerade om att de antenner som SM6REA hade, och som klubben ev. 
skulle lägga ett bud på, inte längre existerar p g a avbrutet topprör. Antennerna 
är numera skrot. 
 
THE efterlyste en städdag. Det finns en del restmaterial efter mastarbetena som 
behöver forslas bort. Inget datum bestämdes då vi behöver ha klart för oss vad 
som i övrigt finns att samtidigt transportera bort under städdagen, enligt punkten 
3. Målet är ha städdagen i slutet april – början maj. 
 
 



 
 
Den mast som tillhör GIH skall också tas bort. Ett brev skall tillsändas honom 
där han får 14 dagar på sig att transportera bort masten. I samma brev skall 
tydligt klargöras att klubbens övriga tillhörigheter snarast ska återlämnas. Brevet 
upprättas gemensamt av TOL och OEF. 

 
6. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
SM6TOL, Kjell   SM6OEF, Bengt 


