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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2007-03-27 
 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SA6AQD ,  SM6MSB,  SM6MCU, SM6SLJ, 
SM6THE, SM6MDF,  SM6TOB, SM6TOL, SM6YBY och SM6MJY. 
 
 
1. Mötets öppnande 

ordföranden SM6OEF Bengt  öppnar mötet . 
 
 
2. Ekonomi 

-OEF Bengt informerar i kassörens frånvaro följande behållningar: Plusgirot  
17.917,-   bankkonto 2.695,- och handkassa 200,-.  Läget betydligt bättre än 
tidigare tack vare fin respons på vädjandet om frivillig sponsring och bidrag från 
medlemmar. 

 
 
3. Styrelseinformation 

-OEF Bengt berättar att han nyligen varit i kontakt med representant för Skövde 
Kommun, Henrik Berggren, och fick bekräftat att Berggren snarast kommer att 
upprätta ett hyresavtal mellan parterna för godkännande och underskrift. Detta 
avtal gäller repeaterplatsen i Hållsdamms-masten. 
 
SA6AQD Magnus har undersökt hur långt reparationen av vår vedkamin har 
fortskridit hos Linds Villamurningar i Skövde. Dessvärre saknar de delar 
fortfarande. 

 
 
4. Samband 

Inget att rapportera. 
 
 
5. HF 

Inget att rapportera. 
 
 

6. Repeatrarna 
båda repeatrarna är i drift som tidigare. Materialet vi haft inhyst hos 
Räddningstjänsten i Falköping har nu via THE:s försorg transporterats till 
klubbstugan. Förberedelser för repeater-flytten när dokument enligt punkten 2 är 
klart diskuteras. Inventering av materialbehovet görs av repeaterfunktionärerna. 

 
 
7. VUSHF 

inget har ännu hörts från kranbilsföraren. Reparationen i masten måste vänta 
tills han får tid att  delta. 
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8. Övriga frågor 

SLJ Tapio påminner om att FD4-dipolen måste tas ned för översyn, antennen 
uppför sig inte korrekt enligt honom och -MCU Inge. Beslutas att så görs direkt 
efter detta möte. 
 
OEF Bengt informerar om en inbjudan han fått från Skövde Kommun. Inbjudan 
gäller att på Nationaldagen  i PR-syfte visar vår verksamhet för allmänheten.  
Det finns dock inte tillräckligt många intresserade att delta i detta på mötet 
varför beslut tas om att inte delta. 
 
Gilbert –MSB lägger fram önskemål om att vi ordnar skyltmaterial till ev. 
kommande sambandsuppdrag eller liknande mer offentliga uppdrag..  
 
 

9. Ordföranden avslutar mötet. 
 
  
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


