
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2004-09-28 
 
Närvarande: SM6OEF, -JZZ , -MCX , -MDF, -MSB, -TOB, -XOU, -TOL, -SM6-8185, -LPG, 
-SLJ, -GQQ, -YZL. 
 
 
1. Mötets öppnande 

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

Behållning på postgirot 7900,- kassa 300,- och bankkontot 2.683,-. Läget blir 
mer och mer ansträngt. Klubben har ännu inte betalat bredbandsutrustningen. 
Stefan MDF har varit i kontakt med säljaren och har fått löfte om att vi ska 
kunna vänta till årsskiftet 2004/2005 och det ger oss lite andrum. Leif LPG 
föreslår att inbetalningskorten för medlemsavgiften ska skickas ut tidigare än 
brukligt i år. Mötet beslutar att inbetalningskorten ska vara utskickade under 
oktober månads första hälft. Policyfråga ang. sponsring diskuteras;  
 
Kjell –TOL redogör för de regler som finns beträffande reklamskatten; ingen 
skatt för ett företags logga på vår hemsida, det gäller upp till och med en intäkt 
av 20.000:-. Därefter beskattas man från första kronan. Mötet anser att vi har 
fria händer att jaga sponsorer för erbjudande av ”loggo-reklam” på hemsidan, 
och att utgångssumman ska vara 1000:- för en 12-månadersperiod. Summan är 
möjlig att förhandla om. Klubbens samtliga medlemmar har alltså möjlighet att 
försöka få tag i sponsorer. Mötet är enigt om, att vi ska försöka få med  fler 
anhöriga i klubben för att understödja både matrikeln och ekonomin. 

 
 
3. Styrelsinformation 

Se kommande punkter som har diskuterats på senaste styrelsemötet men 
hänskjutits till behandling detta kvartalsmöte. 

 
 
4. Samband 

Bengt OEF har fått vissa indikationer på att sambandsuppdrag kan bli aktuella 
igen under 2005, men inga säkra uppgifter finns i nuläget, detta gäller Skövde 
Ryttarförening. 

 
 
5. JOTA 

Förfrågan från Värings Scoutkår har inkommit, 2003 hade de endast kört JOTI 
vilket hade blivit en aning ”enahanda” visade det sig. På mötet finns ingen 
närvarande som har intresse och/eller möjlighet att delta i år, -TOL:s 
mailförfrågan till MSH har dessutom inte gett någon respons. 
 
 

6. Repeatrarna 
Båda repeatrarna är nu klara. Installation planeras den 2 oktober vid nya QTH:t 
vid Simsjön. Antenndelen blir av temporär art för att bli helt färdig våren 2005. 
TOB organiserar flytt och installation. 
 
 

 
 
 



7. VHF/UHF 
Angående projektet som gäller den till klubben erbjudna masten vid Billingehus 
(Urkraft): mötet diskuterar praktiska och ekonomiska problem med den kranbil 
som måste hyras för att fälla denna. Nedtagning där skulle ske i direkt  
anslutning till reparationen och kranbilsbehovet i vår egen mast. Mötet beslutar 
bordlägga frågan, främst p g a frågetecknen beträffande vår ekonomi. 
 
 LPG informerar om den högspänningstrafo vi via SM6CYJ Sten skulle kunna 
byta till oss. Kontentan blir att trafon tyvärr inte är något för oss att bygga på. 
Frågan om trafo till 2 och 70-stegen är alltså fortfarande kvar att lösa. 
Slutstegsprojekten bedrivs i nuläget helt utan kostnader för föreningen ska 
poängteras. Offerter från bl a Norald i Laxå har visat en prisnivå på ny trafo på 
4.600:- + moms. Annonseringen på Internet via Leifs försorg har inte gett någon 
respons. 
 
 Ett PA för 23 cm har inköpts, detta helt genom medlemssponsring. Detta steg 
ger 100 W och finns på plats i stugan. 
 
 

8. Övriga frågor 
Leif LPG efterlyser nu när repeatrarna står inför sin flytt, att bytet av shacken 
sker, ett beslut som togs tidigare i år. 
Han vill även ha en KV-antenn uppsatt då de beamar vi har inte är fullt körbara. 
TOL frågar Per SM6MSH om vi kan låna hans G5RV. 
 
Tapio –SLJ poängterar att gasolbehållaren måste bytas ut. Assistans begärs av 
Astor –MJY som mötet anser mest lämpad för uppgiften. 
 
Nästa kvartalsmöte blir den 14 december. 
 
 

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


