
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2005-03-22 
 
Närvarande: SM6MSB, -GQQ , -TOB , -MJW, -PAG,  -SM6-8185, -LJP, -MDF, -LPG, 
-MCU, -JZZ 
 
 
1. Mötets öppnande 

Tillförordnad ordf. SM6MSB Gilbert hälsar mötesdeltagarna välkomna och 
öppnar mötet (ordinarie SM6OEF Bengt är förhindrad att närvara). 

 
 
2. Ekonomi 

Behållning på postgirot 8880,- kassa -1500,- (årsmöteskostnader samt 
prenumeration CQ Magazine) och behållning på bankkontot 2.689,-. I slutet av 
april månad väntas 8.000:- från kommunen inkomma. Samtliga medlemsavgifter 
har inbetalts.  

 
 
3. Styrelsinformation 

Styrelsen genom –TOL Kjell informerar om att beslut togs på senaste 
styrelsemötet att föreningen skulle inköpa SSA:s ”Utbildningskasse” i syfte att 
kunna låna ut till medlem som genom självstudier vill ta certifikat. Föreningen 
har fått en ny medlem; Michael Kjörling Solna, som 1/5 flyttar till Skövde, har 
anslutit sig till SK6EI. 

 
 
4. Samband 

Leif –LPG redogör för det ridsamband som MARK åtagit sig att genomföra i 
Mariestad i maj månad. För att klara detta samband vill MARK ha ett samarbete 
med oss. Ca. 20 operatörer krävs anger man och mer information ska 
ordföranden i MARK Peter SM6NJK, få på ett möte den 29/3. Vi avvaktar vilka 
detaljer som ges då. Beträffande Skövde Ridklubb tävlingsverksamhet har inga 
livstecken synts till ännu. 

 
 
5. Repeatrarna 

Inget nytt att avhandla, våren inväntas så det praktiskt blir möjligt att färdigställa 
antennmontering med mera. 
 
 

6. HF 
Mötet anser att en kontroll av maströr och antenner bör göras under våren. Den 
av –TOL utlånade FD4:an (Windom) skall sättas upp. 

 
 
7. VHF/UHF/SHF 

Leif –LPG berättar att klubben deltar i testerna om än något sporadiskt för 
tillfället. 2-meters steget är dessvärre nu sönder, troligen PTT-relän, och måste 
repareras. SM6MCW, Peter, har ett 19”-rack som han skänkt till klubben och 
detta måste avhämtas hos honom. I detta rack ska trafo och 2/70-stegen 
monteras.   
 
 

 
 
 



 
 
 
 
8. Övriga frågor 

Förslag uppkommer om att en kalender görs på vår hemsida där olika aktiviteter, 
både fasta och andra, kan anges. På detta sätt blir det lättare för de medlemmar 
som inte så ofta frekventerar stugan på tisdagarna att komma på t ex 
arbetsdagar. Bengt –TOB kommer att titta på en lösning på önskemålet.  
 
 
 
 
 

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


