
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2003-12-16 
 
Närvarande: SM6OEF, MSB, THE, REA, SLI ,MDF, MJY, TOL, TOB, JZZ, SLJ, OML och 
MCU. 
 
1. Mötets öppnande 

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

Behållning på postgirot 1.938,-, och bankkontot 2.681,-. Räkningar till ett värde 
av ca. 2.500,- beräknas inkomma under januari 2004. OEF informerar om de två 
radiolänk-utrustningar som Artech har skänkt till klubben vilka försäljes. 

 
 
3. Styrelseinformation 

a) Kontroll har gjorts av medlemmarnas försäkringsskydd i 
föreningsförsäkringen som är tecknad i Länsförsäkringar. Medlemmarna har 
inget som helst skydd genom denna, oavsett om det gäller samband eller om 
man på annat sätt arbetar åt klubben. Det är helt upp till varje enskild medlem 
att kontrollera sitt eget fritidsskydd. Däremot är tredje part skyddad, d v s om vi 
i egenskap av medlemmar på aktivitet orsakar personskada eller skada på annans 
egendom, täcker försäkringen detta. 
 
b) Vedskjulet/förrådet har mellan den 2/12 och 10/12 utsatts för inbrott. 
Grästrimmern har då stulits. Nytt lås har ordnats. 
 
c) Datum för kvartalsmöten 2004 redovisas och kommer att läggas ut på 
hemsidan. Dessa är: 23/3, 22/6, 28/9 och 14/12. Årsmötet blir den 22/2 kl 15.00 
i Polishuset då även intresserade får möjlighet att titta på KC en sista gång innan  
den flyttas under 2004.  
 
d) Enligt THE är kranbilen utlovad att bli tillgänglig för antennreparationen (2 
m) innan julhelgen via Truck & Krantjänst, Skövde. 

 
4. Samband: 

Inget att rapportera. 
 
 
5. Repeatrar: 

Skövde Kommun har gett oss kostnadsfritt tillträde till masten vid Simsjön. 
TOB Bengt tillsammans med repeatergruppen beräknar påbörja arbetet med 
installationen under våren 2004. Övriga medlemmar är varmt välkomna att bistå 
med assistans. 
 
 

6. VHF/UHF/SHF: 
Då LPG, Leif inte har möjlighet att fysiskt närvara på mötet redovisar TOL hans 
skriftliga VUSHF-rapport. Sammanfattningsvis kan konstateras att klubben har 
haft mycket stora framgångar i testverksamheten där EI deltagit på samtliga 
band utom 50 mHz. Rapportens sista del tar dock upp priset för dessa 
framgångar; ett ytterst litet antal medlemmar har kört 19-23 i princip varje 
testbelagd tisdag.  
 
Detta har medfört att dessa operatörer på allvar börjar tröttna, dels p g a en 
känsla av ”tvångskörande” och dels tappar de en stor del av den sociala  



 
 
 
gemenskapen med övriga på klubbkvällarna. Förslaget LPG lägger fram till 
mötet att diskutera, gäller en sänkning av ambitionsnivån i testdeltagandet. Då 
skulle vi i stället satsa 2004 på att färdigställa radioshacket och den planerade 
lokalen för servicearbeten. 
 
Mötet beslutar enhälligt att förslaget ska antas. Skulle dock någon mer 
sporadiskt vilja köra test någon tisdag så råder inget hinder för detta, men 
prioritering skall gälla lokalerna och deras tänkta förändring. 

 
7. Övriga frågor: 

TOB Bengt vädjar om att vi plockar undan kaffebrödet när vi varit på besök, 
klubbkväll eller annat tillfälle. Vi ska inte föda upp diverse gnagare i onödan. 
Råttgift införskaffas via THE Per. 
 
MDF Stefan informerar om det bredband vi nu en tid har monterat och provkört. 
Han har nu fått en slutgiltig prisuppgift: 2.130:-/enhet x 2 st plus moms. Kablage 
och antenner skänkes (värde ca. 4.200:- ex moms). Mötet beslutar att 
sponsringsförsök ska göras bland våra medlemmar då det inte verkar vara akut 
med betalning till leverantören, så tid finns att försöka lösa det ekonomiska den 
vägen. Vår ekonomi tillåter inte denna utgift på en obestämd tid. 

 
 
8. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
SM6TOL, Kjell   SM6OEF, Bengt 


