
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2008-03-25
Skövde Amatörradioklubb
Plats: klubbstugan.

Närvarande: SM6OEF,  SM6TOL,  SM6SLJ,  SM6LPG, SM6GQQ, SM6MCU, SM6MSB, 
SA6AQD, SM6TOB, SM6THE och SM6PAG.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden SM6OEF Bengt.

2. Ekonomi
Kassören Sten –GQQ har följande information:  plusgirots saldo är 17.180,-, 
bankkonto 2.697,-  och handkassan har totalt 225,-. I maj månad kommer 
kommunbidraget som är cirka 8.500:-.

3. Styrelseinformation
Information från senaste styrelsemötet ges i respektive kommande punkter. 

4. Samband
OEF informerar om den förfrågan FMCK:s banchef för 12-timmars 
(Kråkberget) Mats Berger ställt till Stefan –MDF, om SK6EI möjligen ville vara 
med och lämna anbud på vårens tävling. Efter överläggningar med tidigare 
sambandsfunktionär och styrelse avböjer vi att i år räkna på detta. Orsaken är att 
SSA:s årsmöte sammanfaller med den helgen och vi kommer inte att ha 
tillräckligt med personal. Många medlemmar åker till Vårgårda där årsmötet 
avhålls i och med närheten till den orten. Stefan fick dock löfte om att vi får 
möjlighet  lämna offert på samma uppdrag nästa år.

5. HF
Den införskaffade Carolina Windom-antennen kommer att monteras så snart den 
sent anlända vintern ger sig..

6. Repeatrarna
Läget för 70-cm repeatern: fästen för antennen är under tillverkning, under 
ledning av Stefan –MDF. Sändaren ska också provköras på en provisoriskt 
uppsatt 4-stacksantenn för att säkerställa funktionen innan permanent 
installation görs.

Läget för 2-m repeatern: det saknas några kontakter samt återstår lite 
ombyggnad av skåpet. Mått på mastben ska tas för att kunna starta upp 
tillverkningen av antennfästen.
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7. VUSHF
Under denna punkt diskuteras endast mastreparationen. Enligt motion antagen 
1994, vilken säger att  samtliga projekt som av styrelsen bedöms som ”större”, 
ska en arbetsgrupp tillsättas. Efter diskussion har följande personer accepterat att 
ingå i projektgrupp för reparationen av stormskadan; 

SM6LPG Leif, SM6TOB Bengt, SM6THE Per, även SM6PAG bidrar med sin 
insats i gruppen så mycket tiden tillåter. En projektledare måste tillsättas. 
SM6LPG Leif tillfrågas och han ställer sig positiv till denna funktion. 

Det finns önskemål från flera medlemmar  att SM6GOR Jan ska tillfrågas om att 
ingå i gruppen. Efter mötets slut gavs möjlighet till detta och han ställer sig 
också till förfogande.

Gruppen har fria händer att lösa uppgiften inom de ekonomiska ramar som finns 
(försäkringsbolag, sponsringar etc) och hoppas på övriga medlemmars hjälp när 
det blir dags för arbetsdagar. Gruppen ska löpande informera styrelsen om 
utvecklingen.

8. Övriga frågor
Bengt –OEF nämner att föreningen nyligen fått löfte om att få avlägga ett 
studiebesök vid den anläggning som finns vid TV-masten.

Uppmärkning av vår elcentral bör snarast göras, Zoltan –OML och Jan –GOR 
kommer att tillfrågas om att ordna det.

9. Ordföranden tackar närvarande medlemmar och avslutar mötet.

Vid protokollet Justeras

Kjell Andersson Bengt Frykler
SM6TOL SM6OEF
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