
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2008-09-23
Skövde Amatörradioklubb
Plats: klubbstugan.

Närvarande: SM6OEF,  SM6TOL,  SM6LPG,  SM6MSB, SA6AQD, SM6TOB, SM6THE, 
SM6GOR,  SM6SFO, SM6LJP, SM6PAG och SM6GQQ..

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden SM6OEF Bengt.

2. Ekonomi

Sten –GQQ berättar att föreningen på Plusgirot har 40.885:-, bankkontot 2.697:-
och i handkassan cirka 200:-.  KV-matchboxen (fabrikat B&W) och 2m-
antennerna är betalda och inga extraordinära utgifter finns just nu. Ekonomin 
bedöms som god.

3. Styrelseinformation

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

4. Samband

Inga förändringar.

5. HF

.Inga förändringar. Bytet av rotorn måste prioriteras så snart VUSHF-projektet 
och installationen 2-m repeatern är klart. Mötet beslutar att sätta upp en antenn 
av typen Double Zepp. –GOR Jan tror sig ha bandkabel så det räcker, han kollar 
detta.

6. Repeatrarna

2 meter: kaviteterna trimmas denna tisdagskväll, de blir inte helt färdiga men vi 
har nu tillgång till instrument, dock inte i klubbstugan, att göra detta färdigt. 
Sedan återstår fortfarande antennfästet att tillverka. 

70 centimeter: denna repeater fungerar tillfredsställande med viss dämpning 
söderut. Eventuellt kommer åtgärder att sättas in mot detta men ingen hög 
prioritet i nuläget.
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7. VUSHF

Tillverkningen av aluminiumplåtarna till monteringsplattformen för antennerna 
(det s k H:et), kan sannolikt lösa sig via nytillkommen medlem som har tillgång 
till rätt utrustning för bl a svetsning i aluminium på sitt arbete. Leveransen av de 
fackverkssektioner som –THE Per beställt dröjer fortfarande. Påstötning görs av 
honom snarast. 

Mötet bedömer möjligheterna att bli färdiga med projektet i höst som mycket 
små, varför frågan om lämplig lokal att i vinter vistas i och jobba kommer upp. 
–GOR Jan erbjuder ett av sina utrymmen på  hemma QTH.et. Han mäter upp 
den yta som blir efter viss urstädning och lämnar besked. Detta erbjudande 
öppnar för helt andra möjligheter än tidigare att  komma mycket långt i projektet 
innan våren. 

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

9. Ordföranden tackar närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet Justeras

Kjell Andersson Bengt Frykler
SM6TOL SM6OEF
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