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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2008-06-24 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF,  SM6TOL,  SM6LPG,  SM6MSB, SA6AQD, SM6TOB, SM6THE  
och SM6MDF. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat av ordföranden SM6OEF Bengt. 
 
 
2. Ekonomi 

OEF Bengt redovisar i kassörens frånvaro följande saldon:  plusgirot 64.702,-,   
bankkonto 2.697,-  och handkassan  200,-.  Det höga värdet på Plusgirot beror 
på den ersättning från Länsförsäkringar på 33.000:- som nu har utbetalats. 

 
 
3. Styrelseinformation 

Information från senaste styrelsemötet ges i den mån det finns sådan i 
kommande punkter.  

 
 
4. Samband 

Inget att avhandla finns denna gång. 
 
 
5. HF 

Carolina Windom-antennen  är nu uppsatt mellan masterna och fungerar bra. 
Det har också tidigare varit diskussioner där det visat sig finnas ett önskemål om 
att inköpa en matchbox/tuner. LPG Leif har i samband med besöket på SSA:s 
årsmöte i Vårgårda i april kommit över en  manuell B & W för 1.000:-. Mötet 
beslutar anta Leifs erbjudande om att köpa denna av honom för samma summa. 
 
 

6. Repeatrarna 
MDF Stefan meddelar, att han nu fått klart med sina kontaktpersoner med 
klättertillstånd om att 70-cm-antennen kommer att bli monterad någon gång 
under nästa vecka. De behöver då lite hjälp i form av handräckning och förutom 
Stefan anmäler sig Magnus AQD och Bengt TOB att följa med och hjälpa till. 
Därefter är det klart att flytta repeaterskåpet och koppla in för drift. 
 
Vad gäller 2m-repeatern kommer kaviteterna med hjälp av Rune SM5CUI att 
trimmas. Fästen för antennen är kvar att tillverka samt en mindre ombyggnation 
i skåpet, i övrigt är även den repeatern klar enligt Bengt –TOB. 
 
Mötet diskuterar även den nya ”D-Star”-tekniken (digital överföring av text och 
tal) vilken kan användas för både repeater- och direkttrafik. Om det av PTS 
upplåts särskilda bandsegment för detta bör vi vara tidiga med att boka 
upp/registrera oss för åtminstone en repeaterfrekvens. Inga beslut tas dock. 
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7. VUSHF 

THE Per meddelar att han inom kort kommer att få tag på det fackverk som 
monteringsplattformen för 2-m antennerna (H:et) ska byggas av. 4 st 
aluminiumplattor måste ordnas, LPG Leif tar fram ritningar till dessa som 
senare presenteras för någon av de företag han känner till som svetsar i 
aluminium. Plattorna svetsas alltså på de olika fackverksdelarna. Mötet 
diskuterar även olika arbetsmoment som återstår i övrigt. Det kommer att krävas 
att så många medlemmar som möjligt utöver projektgruppen hjälper till för att vi 
ska bli klara inom rimlig tid.  
 
 

 
8. Övriga frågor 

Mötet ventilerar behovet av att ytterligare höja nivån på försäkringen vi har på 
våra båda master. För en merkostnad av cirka 300:-  får vi ett betydligt bättre 
skydd. De exakta detaljerna kommer styrelsen via GQQ Sten att kontrollera. 
 
Vår bredbandslösning tas också upp till diskussion. På grund av att Teleteknik 
nyligen gått i konkurs kommer vi högst sannolikt att tvingas plocka ned den 
utrustning vi har i den mast de hade. En lösning via Artech framkommer som 
det mest logiska och bästa alternativet. De kontaktas först när vi exakt vet hur vi 
måste agera gentemot f d Teleteknik. 
 

9. Ordföranden tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet. 
 
  
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


