
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2007-12-11
Skövde Amatörradioklubb
Plats: klubbstugan.

Närvarande: SM6OEF,  SM6TOL, SM6MDF, SM6SLJ,  SM6LPG, SM6GQQ, SM6MCU 
SM6MSB och SM6MJW. 

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden SM6OEF Bengt.

2. Ekonomi
Ekonomirapport från Sten -GQQ:  Plusgirots saldo 17.910,-,   bankkonto 2.695,- 
och handkassan -1915,-. Negativt saldo p g a ännu inte uttagna utlägg av 
kassören. Sten har även extrakollat med skadehandläggare på Länsförsäkringar 
angående ersättningsnivån för VHF-masten. För att få ut maxbeloppet 33.000:- 
ska vi fakturera 41.000:-, 8.000:- är självrisk.

3. Styrelseinformation
OEF Bengt informerar mötet om att 2-meters antennerna från M2 har anlänt och 
faktura nu kan presenteras för LF. Nytt apparatskåp till vår 70cm-repeater har 
ordnats via SM6PAG Olovs försorg, överflyttning av tekniken är på gång, 
SM6TOB gör detta men vill gärna ha hjälp.

4. Samband
Inget att rapportera.

5. HF
Beslutas om inköp av HF-antenn, helst då en Carolina Windom så det finns 
någonting att använda vad gäller banden 30 m och uppåt.. Stefan –MDF 
undersöker med i första hand Svebry om vi kan köpa via dem.

6. Repeatrarna
(se även punkt 3) TOB-Bengt planerar att göra tidigare nämnda överflyttning i 
mellandagarna. Vad gäller 2m väntar vi fortfarande på ritning på masten via 
Skövde Kommun. Klammer och antenner finns alltså nu. Beslutas att mått på 
aktuell mast tas på något av benen, därefter lämnar vi en ritning på enklare 
fästen för antennerna till lämpligt företag i Skövdeområdet (typ Svets & Smide) 
och får dessa fästen direktproducerade på nära håll. Repeatergruppen informeras 
om detta, dessutom konstaterar mötet att p g a rådande årstid och väderlek är det 
inte sannolikt att det blir någon driftsättning av 2m-repeatern innan tidig vår.

7. VUSHF
Tillverkningen av H:et 2m-antennerna ska sättas på diskuteras. Leif LPG har av 
styrelsen tillfrågats om han möjligen kan gör belastningsberäkning på detta me 
har avböjt med motivationen att han inte anser sig ha tillräcklig kompetens på 
området. Alternativet att ta upp frågan med Högskolan lyfts i stället fram. Mötet 
anser att en lämplig väg att gå, är att be Bengt TOB kolla med sina kontakter där 
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om de överhuvudtaget kan tänka sig att hjälpa oss innan vi ger upp denna idé. 
Leif erbjuder sig att stötta Bengt i det fortsatta arbetet så mycket han kan. 

8. Övriga frågor
OEF meddelar datum 3 februari 2008 för årsmötesförhandlingar på Polishuset i 
Skövde. Förutom dessa förhandlingar är SM6CVX Hasse Hjelmström ombedd 
att hålla ett föredrag om sin DX-pedtion till P29 i oktober 2007 och han har 
förklarat sig villig att göra detta.

Via våra webmastrar ska precis som förra året, inbjudan till årsmöte och 
uppmaning om betalning av medlemsavgift  för 2008 sändas ut via email.

SLJ Tapio efterlyser en städning, speciellt då på övre våning och ett allmänt 
iordningställande av stationsplatserna. Mötet kan bara instämma i behovet och 
hoppas flera tillsammans med Tapio kan ställa upp vid lämpligt tillfälle och röja.

9. Ordföranden tackar närvarande för visat intresse, avslutar mötet och bjuder in 
till glöggfikat som väntar.

Vid protokollet Justeras

Kjell Andersson Bengt Frykler
SM6TOL SM6OEF
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