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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2006-09-26 
 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SA6AQD , SM6REA , SM6MSB,  SM6YZL,  SM6MCU, SM6SLJ, 
SM6LPG, SM6THE, SM6MDF,  SM6TOB, SM6TEB, SM6GQQ och SM6MJY. 
 
 
1. Mötets öppnande 

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

-GQQ Sten redovisar behållning på Plusgirot  11.756,-   Bankkontot innehåller 
oförändrat 2.689,-. Dräneringsgruset är ej betalt i dessa saldon.  Kassa 
oförändrad. 

 
 
3. Styrelseinformation 

-OEF Bengt informerar: inköp av ny vedkamin är inte möjligt då vi har för 
mycket kostnader resterande del av året. Den gamla befinner sig i stället på 
renovering hos Lindhs Villamurningar i Skövde. Offererat pris för detta är 
1500:-. Bo Holmström, SM6MRZ har gått ur tiden. Föreningen representerades 
vid begravningen av SM6GQQ Sten som även lade en blomsteruppsättning vid 
båren. SM6TEB Ove åtar sig att skriva en minnesord i QTC. 

 
 
4. Samband 

Inget att rapportera. 
 
 
5. HF 

Vår TS-2000 har nyligen varit på översyn p g a märkligt uppförande senaste 
tiden. Inget fel hittades av SM6MSH utan verkar nu vara OK efter en reset.. 
 
 

6. Repeatrarna 
Bengt –OEF informerar om det möte han haft med representant från Skövde 
Kommun, Henrik Berggren. Detta möte resulterar i ett direkt löfte från 
kommunen om plats i deras mast vid Hållsdammen med möjlighet till 
omedelbart tillträde.  
 
Hyreskostnad per år blir 1.500:-. Hyresnivån är grundad på att föreningen vid 
katastrofliknande händelse förväntas ställa upp med ett inte specificerat antal 
radio-operatörer i syfte att anordna någon form av samband.  
 
Dessutom ska installationen av repeatrarna vara så professionellt gjord som 
möjligt och föreningen ska garantera att vi endast använder klättrings-
certifierade personer att montera åt oss i denna mast. 
 
Hyreskostnaden för 2007 sponsras av SM6JBC, Jonny (som sporadiskt nu 
besöker kvartalsmötet). Dessutom erhålls strax därefter löfte om sponsring för 
2008 av SA6AQD Magnus vilket tacksamt mottages även den. 
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Beslutas att  ärendet i sin helhet nu överlämnas för genomförande till våra 
repeaterfunktionärer. 

 
 
7. VUSHF 

Eftersom riggen konstaterats som fungerande igen kan vi åter fortsätta att delta i 
tester på en, som tidigare i år, opretentiös basis. -LPG Leif meddelar att 
målsättningen att våra PA ska vara klara till januari 2007 kvarstår. Letandet efter 
begagnade koaxialrelän fortsätter då nya kostar cirka 3.500-4.000 kr. I övrigt 
finns materiel.  

 
 
8. Övriga frågor 

SM6REA Janne har kontaktats av Lars Karlsson, Värings Scoutkår, om 
önskemål att SK6EI ska hjälpa dem med årets JOTA.  Ordföranden ställer en 
direkt fråga till mötet om intresse finns av närvarande att åka dit akutell helg 
men finner inget sådant. Orsaken är det dåliga engagemang som scouterna 
tyvärr själva visade senaste JOTAN vi deltog i. 
 
SA6AQD Magnus har skaffat information om priser för skjortor och kepsar med 
broderad klubbsignal samt även egen signal på dessa plagg. Priserna har han fått 
via firma CCC AB i Skövde. Ungefärlig kostnad (beroende på hur många 
beställningar det blir) är för skjorta 260:- och tillägg egen signal ytterligare 
200:-. Keps med egen signal kostar 175:-. Intresserade uppmanas vända sig till 
Magnus. 
 
 

9. Ordföranden tackar för denna gången och avslutar mötet. 
 
  
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


