
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2005-12-13 
 
Närvarande: SM6MSB, -GQQ , -TOB , -OEF,  -SM6-8185,  -MDF, -LPG, 
-JZZ,  -TOL, -SLI,  -MCU, -SLJ, -OML, -YZL, -GOR, -XOU och –THE. 
 
 
1. Mötets öppnande 

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

-GQQ Sten informerar att det på Plusgirot finns 12.394,- och i kassan 80,-. 
Behållningen på bankkontot är samma som vid förra kvartalsmötet = 2.689,-.  
 
Bengt –OEF berättar lite om styrelsen budgetdiskussioner för 2006. Skjulet med 
kringliggande markområde måste prioriteras. Leif –LPG  meddelar att det inte 
behövs några ytterligare större investeringar i slutstegsbyggena, det mesta finns 
tack vare en stor andel sponsring från honom och Kari –XOU. 

 
 
3. Styrelseinformation 

Styrelsens förlag till årsmöte den 5 februari 2006 antas av mötet. Bengt -OEF 
undersöker om lokalen i Polishuset finns tillgänglig även denna gången. 

 
 
4. Samband 

Inget nytt att rapportera. 
 
 
5. HF 

Inget nya uppgifter eller förändringar finns sedan förra mötet. 
 
 

6. Repeatrarna 
ordföranden redovisar läget beträffande var material (antenner, kablar, nya 
kontakter m m) nu finns. Allt finns i en lokal hos Räddningstjänsten i Falköping, 
räddningschef Stefan Swenson har gett tillstånd till detta. Han har även gett oss 
möjlighet att få nyttja nya masten i Simsjön, dessutom ska Per –THE via kontakt 
Henrik Berggren Skövde Kommun kolla möjligheten att få komma tillbaks till 
den mast som finns vid Hållsdammen. Vi får avvakta hans svar innan något 
annat görs.  

 
 
7. VUSHF 

Leif –LPG informerar att  tester körs på 2 m, 70 cm och 23 cm, dock utan någon 
kraftfullare satsning för tillfället.   

 
 
8. Övriga frågor 

* Tapio –SLJ tar upp problematiken med tillgängligheten vad gäller 
utrustningen i shacket. Det är för oklart och rörigt hur olika kopplingar och 
anslutningar ska sitta, det ska vara enkelt att komma igång. Mötet är enigt om att 
behovet av flytten av shacken börjar bli mer och mer akut. Beslutas att helgen 
21-22 januari 2006 ska vara en arbetshelg för att komma igång med detta arbete. 
 
 



 
 
* Tillgången till den nystartade Echolinken på 145.225 mHz ska marknadsföras 
på vår hemsida. 
 
* -MDF Stefan har sponsrat med material för att vi ska kunna dra el till skjulet, 
det finns ett stort behov av belysning därute när ved ska hämtas o s v. 
 
 
 
  

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


