
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2004-06-22 
 
Närvarande: SM6OEF, -LPG , -XOU , -TOL, -TOB, -SLJ, -MJY, -MSB, --
GQQ, -THE, -MDF, PAG. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordf. OEF Bengt hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar 
mötet. 

 
 
2. Ekonomi 

Behållning på postgirot 12300,- kassa 300,- och bankkontot 2.683,-. 
Då vi enligt punkten 3 innevarande år har mycket små möjligheter 
till intäkter ska investeringar och kostnader hållas på en så låg nivå 
det är möjligt. 

 
 
3. Samband 

Bengt OEF har fått information av representant från Skövde 
Ryttarförening om att någon tävlingskommitté fortfarande inte är 
tillsatt. Vi kommer alltså högst sannolikt inte att få några 
sambandsuppdrag från dem i år tyvärr. 

 
 
4. Repeatrar 

Olov –PAG informerar: muntligt löfte om EI:s nyttjande av mast och 
teknikstuga vid Simsjön har getts av Hans Cederlund, Skövde 
Kommun. Vårt teknikskåp kan flyttas till stugan när detta är 
färdigbestyckat. Masten, som enligt rykten skulle höjas, ska vara 
oförändrad i höjd, inga problem vad gäller montaget vad det 
beträffar. Höjning ska göras på en bredvid stående mast vilken EI 
inte har några intressen av. Fortsatt arbete sker löpande i mån av tid. 

 
 
5. VHF/UHF 

Per THE berättar att klubben fått erbjudande att nedmontera den 
mast som står vid ”Frisksportarstugan” vid Billingehus och behålla 
den med den utrustning som nu finns monterad i den = 4-stack för 70 
cm samt 2-stack för 2 m. Dessutom finns en hel del 7/8-koax som 
skulle kunna användas i vårt repeaterprojekt.. Masten är ca. 30 m, ej 
fackverk. 
 
För att kunna planera en fällning av masten måste vi av rent 
praktiska skäl upprätta ett samarbete med ”Urkraft”, vars anläggning 
finns i nära anslutning till masten. Mötet beslutar, att Per THE 
snarast kontaktar representant för Urkraft för att undersöka om ett 
sådant  



 
 
 
samarbete är möjligt (staglina måste lossas och vi behöver även 
använda delar av deras utrustning i fällningsarbetet). 
 
Leif LPG äskar pengar till ett slutsteg för 23-cm bandet till ett värde 
av 1500,-. Detta äskande slutar med en spontan insamling bland 
närvarande medlemmar vilken inbringar 1300,-. Resterande del 
kommer att ordnas senare. 
 
LPG berättar även om den resa han, SLJ, TOB, PAG, XOU och 
SM5CUI företog till SUVHF-mötet som 2004 avhölls på Åland.  
 
 

6. Övriga frågor: 
Inga övriga frågor fanns. 
 
 

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


