
Protokoll över kvartalsmöte med S A R K,  2003-06-24 
 
Närvarande: SM6TOB, MJY,  SLJ,  THE, MDF, MSB, LPG , TOL, OEF och OML 
 
1. Mötets öppnande 

Ordf. OEF Bengt hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet 
 
 
2. Ekonomi 

Ingen redovisning p g a att kassören inte hade möjlighet att närvara. 
 
 
3. Styrelseinformation 

Information gavs om rigbyten. TS-790 är såld och beträffande TS-440S hade 
inga anbud inkommit enligt den möjlighet som funnits anslagen på hemsidan. 
Denna station ska därför läggas ut till försäljning på Svebrys hemsida och mötet 
beslutade om ett begärt pris på 4.500:-. TOL utsågs att kontakta butiken om 
detta. Vid denna kontakt ska klargöras att en beställning av en TS-2000 är nära 
förestående. 
 
De tidningar som var äldre än 10 år har SM6CJJ Jan avhämtat enligt tidigare 
beslut om avyttring för att rensa. 
 

 
4. Samband: 

Ett samband för Skövde Ridklubbs räkning finns inbokat helgen v. 30 För 
närvarande har ingen förfrågan kommit från FMCK. Diskussion uppkom 
angående prissättning vad gäller både husvagnar och personal för denna typ av 
samband (FMCK). Mötet överlät till LPG Leif att fundera över saken och 
komma med förslag på en reviderad prislista. 
 

 
5. Repeatrar: 

TOB Bengt redogjorde för läget på repeaterfronten.  Båda går nu med en 
uteffekt på 20W och de ska förbättras i sin funktion ytterligare. Arbetet 
fortskrider. 
 

6. VHF/UHF: 
 redovisning av LPG; teskörandet på 2m, 70cm och 23 cm fortsätter, klubben 

har placerat sig bland de 10 bästa så här långt. Målsättningen är att bli bästa 
station i SM6-distriktet samt att genom dessa aktiviteter samtidigt höja 
operatörstekniken. Helgen 11-12/5 hölls en europeisk EME-test på 2 m vilket 
resulterade i 9 QSO för SK6EI:s räkning. Prefix i loggen blev bl a: HB9, G, F 
och även en K8-station samt RU. 
 
En staglina har blåst av på 2-metersriktarna. MDF åtog sig att prata med 
Räddningstjänsten i Skövde om en eventuell möjlighet att via stegbil avhjälpa 
felet. 
 

 7. Övriga frågor: 
 

THE Per ger genom sin profession  möjlighet för föreningens medlemmar att 
hjälpa till att demontera diverse  scenuppsättningar vad gäller ljud och ljus vid 
större evenemang, i stället för att anlita annan personal vid dessa tillfällen. 
Mötet ställde sig positiv till denna idé om chans till ytterligare förstärkning av 
ekonomin. Dock skall styrelsen göra en extra kontroll med vårt försäkringsbolag 



om just försäkringsskyddet vid aktiviteter av denna typ i den premie vi nu 
betalar. 

 
 
 
 
 
8. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
SM6TOL, Kjell   SM6OEF, Bengt 


