
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2004-12-14 
 
Närvarande: SM6MSB, -JZZ , -TOB, -TOL, -SM6-8185, -LPG, -SLJ, -GQQ, -YZL, 
-MJY, -OML, -MCU, -THE, 
 
 
1. Mötets öppnande 

Tillförordnad ordförande för detta möte SM6MSB Gilbert hälsar 
mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet. Ordinarie ordförande SM6OEF 
Bengt är förhindrad att delta. 

 
 
2. Ekonomi 

Behållning på postgirot 10856,- kassa -511,- och bankkontot 2.683,-. 
I pg-saldot ingår 3,500,- som är reserverade för betalning av bredbandet.Totalt 
har bidrag inkommit med 5.425,- (därav IB från 2003 1.075,-). Cirka 1/3 av 
medlemmarna har betalat in medlemsavgiften för 2005 vid tidpunkten för mötet. 
Betalning har gjorts för 3-års prenumerationer av CQ och QST.  För att en 
ordentlig kontroll av vad vi verkligen har tillgängligt i likvida medel ska vara 
möjlig, uppmanas de medlemmar som ligger ute med pengar att göra en 
sammanställning. Så snart ekonomin tillåter ska föreningen ersätta dessa utlägg. 

 
 
3. Styrelsinformation 

Styrelsen diskuterade brandskyddet samt det ekonomiska läget 10/12. 
 
 
4. Samband 

Ingen ny information finns beträffande denna punkt. Budgeten för 2005 ska 
läggas med förutsättningen att klubben inte får några sambandsuppdrag. 

 
 
5. Brandskydd 

Mötet ventilerar stugans brandskydd. Mötet finner att om vi har fräscha 
brandvarnare så är risken minimerad, att någon ska bli så överraskad att det inte 
skulle gå att ta sig ut ur huset. Beslutas att 3 st nya brandvarnare ska inköpas; till 
farstun, köket och övre våning. 
 
 

6. Repeatrarna 
2-m repeatern är nu flyttad till Simsjön, den gamla 70cm-repeatern är 
fortfarande i drift från stugan. Mastfällningen vid Billingehus är också klar. När 
slutmontering är aktuell tidigt i vår vid Simsjön, ordnas en 2-meters antenn via 
ett byte med THE Per som övertar en av klubbens 70-antenner i stället. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. VHF/UHF/SHF 

Mötet konstaterar, att genom ett förtjänstfullt arbete av ett antal medlemmar en 
blåsig lördag i november, har nu 2m-antennerna fått sin efterlängtade reparation 
av staglinor. Dessutom byttes powerdividern för 70 cm för att klara högre effekt, 
feedern till 23 cm byttes även den. Arbetet med 23 cm-steget fortskrider och så 
även 2 m-steget, detta främst genom LPG Leif och XOU Kari. Via en kontakt 
till OML Albi har en transformator beställts. MCW Peter bidrar med ett 19”-
rack med dörr, detta rack ska hysa 2-och 70-slutstegen. Mötet dryftar även olika 
fläktlösningar till detta skåp. 
 
 

8. Övriga frågor 
THE informerar om att han fått en reparations-sats till 20 m-yagin, denna sats 
har SM6PAG Olov ordnat. 
Den av TOL lånade bredbandsdipolen FD-4 ska monteras, dock måste 
feedertillgång och reläerna i kopplingsskåpet vid masten kontrolleras. 
LPG Leif poängterar att vi måsta ta tag i omflyttningen av shacken, det är hög 
tid för detta. 
 
 

9. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 SM6TOL, Kjell   SM6MSB, Gilbert 
 


