
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2005-09-27 
 
Närvarande: SM6MSB, -GQQ , -TOB , -OEF,  -SM6-8185,  -MDF, -LPG, 
-JZZ,  -TOL, -SLI, -PAG, -MCU, -SLJ, -OML, -YZL 
 
 
1. Mötets öppnande 

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

-GQQ Sten redovisar: på Plusgirot finns 14.511,- och i kassan 0,-. Behållningen 
på bankkontot är 2.689,-. Inga räkningar ligger för dagen obetalda. –TOL Kjell 
vill att alla sponsringar och utlägg ska skickas till honom skriftlig, antingen via 
e-mail eller på vanligt papper så att det excel-dokument som finns ska kunna 
hållas uppdaterat. 

 
 
3. Styrelseinformation 

Styrelsen genom för senaste mötets tf ordförande –TOB Bengt, berättar att mail 
till SK6EI beslutades att –OEF Bengt i första hand skall svara på. Dessutom 
skickar han kopia på svarsmailen till resten i styrelsen så vi vet att det är klart. 
Skulle –OEF anse att någon annan i styrelsen är bättre lämpad för en viss fråga, 
passar han den vidare för åtgärd. Vidare informerar TOB om önskemålet från 
vissa medlemmar om att byta dator diskuterades. Frågan sköts till detta 
kvartalsmöte för behandling. SWL Magnus har tagit uppgifter på en som han 
anser lämplig dator; 2,53 gHz med kompetent bestyckning. Priset blir cirka 
4.700:- inklusive frakt. Beslutas: mötet anser att befintlig dator i första hand ska 
rensas eller helt ominstalleras. Beslutas även att två stycken dataansvariga utses, 
dessa blir SM6TOB Bengt och SM6-8185 Magnus. I fortsättningen ska alla 
installationer av programvaror och underhåll skötas av dessa och inga andra. 
Mötet beslutar även under denna punkt att mer RAM-minne samt ny större och 
snabbare hårddisk ska inköpas. 

 
 
4. Samband 

Leif –LPG: inget nytt att rapportera mer än att vi tvingades avböja en förfrågan 
från Bergs Ryttarklubb p g a att de hörde av sig alldeles för sent tyvärr. 

 
 
5. HF 

Inget nya uppgifter eller förändringar finns sedan förra mötet. –LPG Leif 
framhåller att vi inte får glömma investeringsbehovet på KV-sidan, både rotor 
och antennväxel behöver bytas. 
 
 

6. Repeatrarna 
-TOB Bengt informerar: 2m-antennerna måste separeras i Simsjö-masten och 
kaviteterna kollas. Bengt redovisar även utgifter som uppkom i bytesaffären 
mellan SK6EI och Uppsalaklubben via SM5CUI, se styrelseprotokoll från 24 
september (riktkopplare + trimning av kaviteter mot en 2-m repeater). –PAG 
Olov föreslår bygge av två reservrepeatrar för klubben att kunna aktivera om de 
ordinarie faller ur sin funktion. Beslut: mötet anser detta för tillfället inte av 
kostnadsskäl försvarbart. Dessa byggen skulle i material kosta ca. 1.300:-. 

 
 



 
 
7. VUSHF 

Leif –LPG berättar:  tester körs på 2 m, 70 cm och 23 cm för nöjes skull. En 
liten nedgång av intresset kan skönjas från medlemmarnas sida. Slutstegsbyggen 
fortskrider, allt material finns nu i klubbens ägo. Endast reläer återstår att skaffa, 
p g a kravet att klara hög effekt kan de komma att kosta upp emot 3.000:-. 
Förhoppningsvis kan vi få tag i begagnade. 

 
 
8. Övriga frågor 

-LPG Leif väcker idén om ett studiebesök hos Skövde 
Modelljärnvägssällskapet. –GQQ Sten inbjuder även till ett besök på Filmstaden 
om intresse skulle finnas. –OEF Bengt fyller på förslagen med en möjlighet till 
studiebesök hos Räddningstjänsten Skövde. Mötet anser att det är lite mer akut 
med ett besök hos Modelljärnvägen där det är ovisst hur länge de kan vara kvar i 
sina nuvarande lokaler. Sten får uppdraget att kontakta dem för ett förslag på 
datum och detta datum läggs ut på klubbens hemsida via –TOB Bengts försorg. 
Det blir ett begränsat antal platser varför ”först till kvarn” får gälla. 
 
-MDF Stefan undrar vad som saknas för att ha den CT-1600 station QRV på 
nedre våning. Det visar sig att endast strömförsörjningen är kvar att lösa. 
Beslutas att köra via batteriladdaren i första hand och i andra hand bygga om 
batteripacken för anslutning direkt till yttre spänning. 
 
 

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


