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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2006-06-27 
 
Närvarande: SM6MDF , SM6SLI , SA6AQD,  SM6TOL,  
SM6LPG,  SM6MCU, SM6MSB,  SM6BWQ och SM6TOB 
 
 
1. Mötets öppnande 

Tf ordf. SM6LPG Leif hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet . 
 
 
2. Ekonomi 

-TOL Kjell redovisar i kassörens frånvaro följande saldon: Plusgirot har 
20.336,87,- ;  bankkonto 2.689,- uppgift om kontantkassan saknas. Inom kort  
kommer  snöröjningsfakturan från SM6AMS kr. 2.700:- och portokostnad för 
QSL-kort  400,- att betalas. 
 

 
 
3. Styrelseinformation 

-TOL  berättar att ett nytt nätaggregat har inköpts,  ett 30A Welleman . 
SM6GQQ Sten har fått erbjudande av Linds Villamurningar att köpa en ny 
braskamin till en kostnad av 4.000:- för att ersätta vår av Brandinspektionen 
utdömda kamin. Mötet beslutar att låta styrelsen jobba vidare på denna muntliga 
offert. Villamurningar ska få titta på våra förutsättningar och lämna ett slutligt 
kostnadsförslag. 
 

 
4. Samband 

-LPG Leif informerar om att ännu inget har hörts från Skövde Ridklubb och 
FMCK vände sig i år till FRO för att lösa sitt sambandsbehov. 

 
 
5. HF 

Rotorn i HF-masten fungerar sporadiskt och behovet av en ny kvarstår. 
Antennerna är fullt fungerande. Efter diskussioner om hur rotorproblemet ska 
lösas åtar sig LPG att kontakta SM5IOT, CN Elservice, som säljer den rotortyp 
vi har i vår andra mast. Han kanske har en lösning på olika styrningsfrågor m m 
som måste lösas. Det extraerbjudande CN Elservice just nu har gäller modellen 
PST61D vilken är en 12V-version, den vi nu har är för 48 V. 
 
 

6. Repeatrarna 
-TOL informerar om det erbjudande –GQQ Sten har fått av SM6AMS om att få 
nyttja hans mast att sätta repeatrarna i. På grund av att AMS-mast lär hysa 
sändaren för RIX FM anser mötet att detta alternativ nog inte är så bra. Det 
andra erbjudandet, att få montera i mast tillhörande SM6GRQ Jan Holmberg i 
Flistad, är då något intressantare. Eftersom tiden dragit ut högst avsevärt vad 
gäller besked från Skövde Kommun om Hållsdamms-alternativet, måste vi se 
oss om efter andra möjligheter beträffande QTH:n. –TOB Bengt ska prata med 
THE Per om att han gör en koll med vår kontaktperson inom Skövde kommun 
samt att Bengt ihop med Per undersöker –GRQ-varianten mer ingående. 
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7. VUSHF 

Leif –LPG berättar att tidsbrist har gjort att han och SM6XOU Kari tvingats 
lägga slutstegsprojektet vilande. Målsättningen är dock att få dessa klara till 
januari 2007 så vi kan delta i testerna från det årets början. 

 
 
8. Övriga frågor 

-TOL nämner lite om de försök som gjordes förra måndagen att reparera 
gräsklipparen, tyvärr utan framgång. Mötet beslutar att göra en ny 
okulärbesiktning direkt efter pågående kvartalsmöte. 
 
Renoveringsbehovet av skjulet diskuteras. Ingen reparation kan göras förrän 
dräneringen är gjord, även hängrännor måste monteras. Beslut tas om att boka in 
två arbetshelger i sommar; dessa är 29-30/7 samt 5-6/8. Datumen kommer att 
läggas ut på vår hemsida.  
 
En ny signal har tillkommit i klubben och i amatörvärlden; Magnus Hallqvist, 
ex. SM6-8185 har nu efter avklarat prov erhållit signalen SA6AQD. Mötet 
gratulerar å det varmaste och tackar för kvällens smörgåstårta! 
 
  
9. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 
 
  
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Leif Gustavsson 
 SM6TOL    SM6LPG 


