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Protokoll vid kvartalsmöte med S A R K,  2003-09-23 
 
Närvarande: SM6LPG, MSB, TOB, MDF, OML SLI, OEF, REA, GQQ, THE, SLJ, LJP, 
SFO, MCU, JZZ, och JBC. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden Bengt, OEF hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

Kassören Sten, GQQ redovisar följande saldon: 
Postgiro 5327 kr 
Kassa 200 kr 
Bank 2683 kr 
 
Inga obetalda räkningar finns per dagens datum. 
Kassören påpekar att telefonräkningen stigit kraftigt. Detta förklaras med en 
ökad användning av Internet. 
Leif, LPG berättar att klubben eventuellt kan få hjälpa till vid byggen och 
rivningar (el, ljud, ljus) av olika evenemang, typ produktlanseringar, konserter 
etc. Detta skulle ge väl så bra som sambandsuppdrag, som hittills varit vår bästa 
inkomstkälla. 

 
 
3. Styrelseinformation 

Ordföranden informerar om inköp av kaffebryggare samt kyl och frys. 
 

 
4. Samband 

Leif, LPG informerar att inga samband är inplanerade. FMCK arrangerar 
troligen två tävlingar nästa år. 
 

 
5. Repeatrar 

Bengt, TOB och Per, THE redogör för läget på repeaterfronten. Det behöver 
inköpas skåp, antenn, och kabel för att projektet skall bli klart. Bengt och Per 
uppdras att redovisa en kostnadskalkyl för resterande arbete till nästa 
kvartalsmöte. 
Jan, REA uppdras att genom underhandskontakt kontrollera möjligheterna att 
disponera mastplats hos kommunen. 
Leif, LPG föreslår en utökning av repeatergruppen då mycket arbete skall nu i 
slutskedet. Leif, LPG och Astor, MJY tillfrågas. 
 
 

6. VHF/UHF 
Leif, LPG informerar att klubben gör jättefina resultat i testerna. 
VHF 6:e plats av 292 stationer 
UHF 7:e plats av 151 stationer 
23 cm 9:e plats av 55 stationer. 
Klubbtävlingen 8:e plats av 87 klubbar 
 
I klasserna VHF och UHF är vi bästa SM6:a hittills! 
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En staglina har blåst av på 2-metersantennerna. Reservdelar är tillverkade. 
Samtal förs med Truck & Krantjänst om lyfthjälp. Detta är brådskande och 
måste utföras innan snö eller is kommer. 
 
Nya radion, TS-2000, fungerar mycket bra! 
 

7. JOTA 
Värings Scoutkår har ställt frågan om klubben är intresserade av att delta i årets 
JOTA. Erfarenheten från tidigare år är att det inte givit så mycket då det 
överväldigande intresset från scouterna är att chatta via nätet och inte köra radio. 
Mötet beslutar att tacka nej till inbjudan och använda den energin hos 
medlemmarna till egna projekt. 

 
 
8. Försäkringar 

Ordförande och kassör kontrollerar hur föreningens försäkringar gäller vid 
aktiviteter, typ samband eller andra föreningsuppdrag utanför klubbstugans 
fastighet. Redovisning sker vid nästa kvartalsmöte. 
 
 

9. Övriga frågor 
Stefan, MDF har fått låna utrustning för att testa om det fungerar att köra ett 
LAN-nätverk via radio mellan klubbstugan och Roland, JZZ:s QTH. Denna 
lösning skulle i så fall ge en överföringshastighet på 1-3 Megabit. Kostnaden är 
ett par tusen per enhet – sändare och mottagare. Nypris cirka 12000 kr. 
Utvärdering skall ske och redovisas tillsammans med kostnadskalkyl vid nästa 
kvartalsmöte. 
 

 
10. Mötets avslutande 

 
Då inte fler frågor förelåg förklarar ordföranden mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
SM6REA, Jan   SM6OEF, Bengt 


