
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2004-03-23 
 
Närvarande: SM6OEF, LPG , LJP, XOU , SLI, TOL, TOB, JZZ, SLJ, MCU. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordf. OEF Bengt hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet 
 
 
2. Ekonomi 

Behållning på postgirot 10050,- därav 3550,- som är 
sponsringsbidrag, och bankkontot 2.683,-. Dessutom är 8100,- enligt 
kassören på ingång från Skövde Kommun. 

 
 
3. Samband 

Inga bokningar gällande sambandsservice föreligger för närvarande. 
 
 
4. Repeatrar, VHF/UHF 

Någon typ av antenn, troligen för 3G-systemet, har monterats i den 
mast vid Simsjön som klubben fått tillstånd att sätta upp antenner 
med mera för repeatrarna i. Detta kan omöjliggöra EI:s planer. 
Diskussion förs om vi kan tänka oss sänka ambitionsnivån vad gäller 
täckning och material för repeatrarna. Det styrs inte minst av 
ekonomin. Mötet anser att arbetet ska fortsätta med Simsjömasten 
som huvudmål med ett lägre krav på framförallt täckningsområdet. 
 
För att minimera inköp av utrustning ska prov göras att sända på 2 m 
samt 70 cm i en gemensam antenn med hjälp av duplexfilter. SLJ 
Tapio kollar priser på sådana hos SRS. 
 
Vad gäller slutsteg på 70 cm har LPG Leif och XOU Kari färdigställt 
en ritning. Även rör till detta steg har införskaffat av dem, och de 
sponsrar kostnaden för dessa. Prioriteten gällande förenings 
förestående arbeten anser dock mötet ska ligga på repeatrarnas 
färdigställande. 

 
 
4. Bredband 

Beslut om vilket bredbandsalternativ som ska väljas anser mötet 
efter diskussioner att vi måste vänta med. Artech har inte haft 
möjlighet att kontrollmäta nivåerna från den mast som nyligen satts 
upp i Väring och som är den troligaste nod som EI skulle kunna 
ansluta sig till. Dessutom är det alldeles för många nyckelpersoner 
frånvarande på mötet som på eget initiativ har monterat den lösning 
som finns på prov idag. Dessa personer utgör en väsentlig del i det 
beslutsunderlag som krävs. Mötet beslutar att styrelsen ska försöka 
påskynda GRQ Jans mätningar så vi vet om det är ett tänkbart 



alternativ överhuvudtaget. Därefter ska ett extra föreningsmöte 
avhållas med stöd av föreningens stadgar §9 och §11. Innan detta 
extra möte, ska styrelsen kontakta de som i nuläget sänt 
sponsringsmedel till bredband huruvida de godkänner ett 
användande av dessa pengar till andra kostnader, om beslut skulle 
tas vid omröstning att anta Artechs erbjudande. 
 
 

6. Övriga frågor: 
MCU Inge. tar upp frågan om nyrekryteringar  Försök har tidigare 
gjorts att väcka intresse hos speciellt medlemmar som tidigare inte 
har eller har haft några funktioner/funktionärskap men responsen har 
varit mycket svag. Med tanke på allt arbete som förestår under 2004 
anser mötet att det inte finns några resurser att tillsätta i just denna 
fråga för tillfället. 
 
 

7. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
SM6TOL, Kjell   SM6OEF, Bengt 


