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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2006-03-27 
 
Närvarande: SM6SLJ, -MDF , -SLI , -OEF,  -SM6-8185,  -TOL, -GQQ, 
-LPG,  -MCU, -MSB,  -THE,  -OML. 
 
 
1. Mötets öppnande 

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

-GQQ Sten berättar att vi nu på Plusgirot har 24086,- och i kassan ca 200,-.  
Bankkontot innehåller 2.689,-, alltså oförändrat.  
Inga större fakturor ligger i dagsläget obetalda. 

 
 
3. Styrelseinformation 

-OEF Bengt informerar: klubben  har fått en inbjudan till Kronobergs 
Sändaramatörers vårauktion den 22/4. Den 25/4 inbjuds EI:s medlemmar till 
studiebesök hos Räddningstjänsten Skövde kl. 18.00. 

 
 
4. Samband 

Inget att rapportera. 
 
 
5. HF 

Det Svebryaggregat som strömförsörjer främst vår TS-2000 har nyligen 
havererat. Beslutas att materialförvaltarna löser inköp av nytt 30A-aggregat på 
bästa sätt snarast möjligt. 
 
 

6. Repeatrarna 
2m-repeatern fortsätter att tjänstgöra tills vidare från klubbstugan. Vi inväntar 
Skövde Kommuns inventering och revidering av master m m inför definitivt 
beslut om att möjligen tillgodo se oss  med QTH i Hållsdamms-masten. 70cm-
repeatern är fortfarande QRT. 

 
 
7. VUSHF 

Leif –LPG informerar att vi deltar i tester på ett numera sporadiskt och 
opretentiöst sätt. LPG och XOU Kari fortsätter med PA-projekten sakta men 
säkert i mån av tid. Reläer återstår att införskaffa annars finns övrigt material. 
Behovet av att inköpa kontakter till patchpanelen togs upp. Beslutades att LPG 
Leif kontaktar personer inom Lake Wettern DX Group, det kan finnas goda 
chanser att det vi behöver sannolikt kan finnas i Karlsborg för en vettig penning.  

 
 
8. Övriga frågor 

-GQQ Sten berättar att det finns färdiga förråd att köpa av Stig Bergman 
Entreprenad i Väring, ett av dessa skulle var en lösning att ersätta vårt skjul med 
som är i stort behov av renovering. Begärt pris, transporterat och klart, är 
10.000:-. Eftersom även virke och bortforsling av det rivna virket kommer att  
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kosta en del beslutas att materialförvaltarna -SLJ Tapio och –THE Per mäter och 
inventerar hur mycket virke som vi måste inhandla vid en egen renovering.  
 
Dessutom måste rännor köpas och monteras. Mötet kommer slutligen fram till, 
att då vi är hyresgäster kan vi inte göra hur stora förändringar som helst på 
tomten, de färdiga förrådsbyggnaderna kommer att avvika extremt mycket mot 
vad som finns nu rent estetiskt. Beslutas att SM6-8185 Magnus kollar priser på 
leka-betong och syl att hissa upp och ställa nuvarande skjul på. Därefter byts 
virket ut där det behövs. –GQQ Sten tar prisuppgift på dräneringsgrus inklusive 
frakt. 
 
I dessa diskussioner framgår med all önskvärd tydlighet att behovet av 
arbetshelger är stort. Kallelser till dessa kommer via e-mail. 
 
 
 
  
9. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
  
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


