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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2007-09-25 
 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SA6AQD, SM6THE, SM6TOL, SM6MDF, SM6SLI, SM6BWQ, 
SM6GOR, SM6MJY, SM6LPG, SM6GQQ, SM6MCU och SM6PAG. 
 
 
1. Mötets öppnande 

ordföranden SM6OEF Bengt  öppnar mötet . 
 
 
2. Ekonomi 

GQQ Sten redovisar det ekonomiska läget:  Plusgirots saldo är  21.247,-,   
bankkonto 2.695,-  och handkassan -1.783,-. Negativt saldo p g a ännu inte 
uttagna utlägg av kassören gällande gräsklippare, prenumeration av CQ för 2 år 
samt årsmötet i februari. Sten informerar också om vad vår nya försäkring 
beträffande masterna innebär. För en merkostnad/premiehöjning av endast 175:- 
har vi nu båda masterna inklusive innehåll tillsammans försäkrade för 65.000:- 
(33´tidigare) Självrisk = 20% av basbeloppet (2007 = 40.300:-).  
 
Även det material vi monterar i kommunmasten är försäkrat, detta till ett värde 
av 33.000:-. Den stormskada som vi just nu arbetar med i vår egen VHF-mast 
får alltså inte överstiga 33´i kostnad enligt Länsförsäkringar då vi hade den lägre 
premien när denna skada inträffar. I övrigt kan kassören summera frivilliga 
bidrag till mastreparationen till ett totalvärde av 9.696:- vilket är synnerligen 
positivt.  

 
 
3. Styrelseinformation 

Ännu inget hyreskontrakt med Skövde Kommun. Den ringa tid som står till 
Berggrens förfogande har ännu inte räckt till att ge oss något att underteckna. I 
övrigt redovisar styrelsen i respektive punkt nedan, om några särskilda 
diskussioner och beslut tagits på senaste styrelsemötet. 

 
 
4. Samband 

Inget att rapportera. 
 
 
5. HF 

Styrelsen behandlade senaste mötet det förslag som lagts av arbetsgruppen för 
mast-reparationen om att renodla en mast till enbart VHF-trafik. Vår 
kortvågsmast får alltså i framtiden bära 70- och 23 centimeters-antennerna då 
risken för koppling i KV-antennerna då anses betydligt mindre. Förslaget ansågs 
som bra och stöds av styrelsen i sin helhet. 
 
 

6. Repeatrarna 
De licensierade mastklättrarna är vidtalade och har lovat ställa upp. Kontroll av 
utrymmesbehovet har gjorts vad gäller stationsskåpet.. Kabelklammer är beställt 
av Ahlsells via Stefan -MDF. Dock tvingas vi ställa in det preliminära datum för 
repeatermontaget i kommunmasten den 6 oktober, Leif LPG har inte haft 
möjlighet att göra några antennfästen. Detta mest beroende på att vi ännu inte  
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fått loss någon ritning på masten av kommunen. Per –THE ska nu göra nya 
försök att få en kopia av den.  
Mötet diskuterar alternativa lösningar på dessa fästen men kan inte hitta någon 
för stunden som skulle göra det möjligt att tillverka något sådant utan ritning. 
 

 
7. VUSHF 

Toppsektionen på masten är nu nedlyft och har fått behövligt underhåll. Via Per 
–THE beställdes den 24/9 4 st nya 2m-antenner av M2 i USA. Dessvärre har 
Astor –MJY inte lyckats hitta en lösning på materialfrågan till H-balken, 
företaget han trodde kunde hjälpa oss hade alltså inte möjlighet till det. Mötet 
diskuterar frågan men kommer sammanfattningsvis fram till att vi idag inte har 
någon kännedom om var vi ska kunna hitta rätt material till rätt pris.  
 
Medlemmarna i projektgruppen samt även övriga uppmanas att tänka till så 
problemet får sin lösning inom en snar framtid. En eventuell variant skulle 
kunna vara att svetsa i extra balkar i det befintlig H:et och försöka få det 
tillräckligt starkt på det sättet. 

 
 
8. Övriga frågor 

Bengt –OEF informerar om att –EI inte kommer att delta i någon av de 
aviserade aktiviteter Skövde Kommun anordnar på bl a Valhall i höst. Vi har 
mer än tillräckligt med arbete i övriga projekt.   
 
 

9. Ordföranden tackar närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 
 
  
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


