
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2005-06-21 
 
Närvarande: SM6MSB, -GQQ , -TOB , -OEF,  -SM6-8185,  -MDF, -LPG, 
-JZZ,  -TOL, -THE 
 
 
1. Mötets öppnande 

ordf. SM6OEF Bengt hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet . 
 
 
2. Ekonomi 

På Plusgirot finns nu 16.300,- och i kassan -200,-. Behållningen på bankkontot 
är 2.689,-. Sten –GQQ berättar också att hyran för juli är betald och även 
elräkningen. 

 
 
3. Styrelsinformation 

Styrelsen genom –OEF Bengt informerar om de  beslut som togs på senaste 
styrelsemötet enligt separat styrelseprotokoll. (Vid denna punktens behandlande 
ansluter även SM6YBY, Michael Kjörling, ny medlem). SM6-8185 Magnus 
berättar nu att han hittat en MTD-klippare (M46) till ett pris på 500:-, klipparen 
är i ett mycket bra skick. Mötet beslutar att köpa denna gräsklippare. Dessutom 
antas tacksamt erbjudandet från –JZZ Roland om att få köpa hans AC-
anläggning, även denna till priset 500:-. Mötet beslutar alltså om inköp av denna 
luftkonditionering som kommer att ge en drägligare tillvaro i stugan under 
främst sommarhalvåret. 

 
 
4. Samband 

Leif –LPG redogör för det ridsamband som SK6EI  hjälpte Maristads 
Amatörradioklubb att genomföra i Ullervad. Den 27-28/8 ska ytterligare en 
tävling köras där och hur många från SARK som MARK kommer att behöva få 
hjälp av vet ingen i nuläget, i slutet av juli kommer mer information.  

 
 
5. HF 

Mötet konstaterar att 20-m yagin nu är reparerad och att en windomantenn (FD-
4) utlånad av TOL har satts upp och fungerar bra. 
 
 

6. Repeatrarna 
TOB Bengt informerar om driftsättningen av 2m repeatern. Denna lider något av 
mottagarblockering men det ska lösas. Nya 70-cm repeatern kommer att ha 2 
mHz-shift enligt rekommendation från IARU. 

 
 
7. VUSHF 

Leif –LPG informerar: klubben deltar i testerna med blandat resultat. 23-
centimeters-steget närmar sig ett slutskede. 2-Meters-steget är det dock mer 
arbete kvar på  men projektet fortskrider. EME-contesten den 14-15 maj gav 8 
QSO:n i loggen. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
8. Övriga frågor 

Sten –GQQ kommer att vara bortrest 4 veckor, vädjar om hjälp med 
gräsklippningen. 
 
Bengt –TOB lägger förslag om att köra go-cart någon kväll i juli. Mötet ger 
Bengt i uppdrag att undersöka datum och intresse för detta. 
   
Leif –LPG undrar om det finns intresse att åka till den Fieldday vid Tånga Hed 
som hålls första helgen i september. Beslutas att möjlighet att anmäla sig ska ges 
på hemsidan. 
 
SM6-8185 Magnus efterlyser en grillkväll vid stugan. Mötet beslutar att ha 
denna aktivitet den 26/7.  
 
Stefan –MDF påpekar att vi under lång tid inte har någon passning på 
repeatrarna när vi har t ex klubbkvällar. Mötet anser det lämpligt att installera 
klubbens handapparat CT-1600 med yttre antenn som –TOL skänker 
(magnetfotsantenn mobil). 
 
 

9. Ordföranden tackar för visat intresse förklarar mötet avslutat. 
 
 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


