
 1 
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2009-03-24 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SA6AQD, SM6TOB, SM6MDF, SM6GQQ, SM6SLJ, 
SM6MCU, SM6REA, SM6THE och Karsten Bech. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi 

Vår kassören Sten –GQQ informerar om våra behållningar: Plusgirot 37.146,-,   
bankkonto 2.702,-  och handkassan  400,-.  Per –THE:s utlägg för 
fackverksdelar kr 17.400 är ännu inte reglerat. 

 
3. Samband 

Inget att rapportera. 
 
4. HF 

Inget att avhandla. 
 

5. Repeatrarna 
Fästena för 2-m antennerna är galvade och klara. MDF Stefan och Olov PAG 
ska nu mäta upp  stängerna vilka fästena ska monteras med. Kaviteternas 
intrimning jobbar TOB Bengt och Olov vidare på.  Inventering av koaxer ska 
göras. Stefan kontaktar nu våra tidigare involverade professionella klättrare för 
att försöka få till stånd en bokning någon gång i maj. I år. Talga och rep ska 
införskaffas innan dess. Det fanns för övrigt inga kommentarer om 70 cm 
repeatern vilken fortsätter att fungera bra. 

 
6. VUSHF 

Leif LPG berättar att en del av ritningsarbetet nu är klart, främst då de som rör 
infästningarna av antennerna, övriga är påbörjade. En viss osäkerhet huruvida 
elevationsrotorn kommer att orka göra sitt jobb har uppkommit, detta ska 
diskuteras vidare. Stödlager är kvar att ordna, ett visst problem då spiran är 70 
mm i diameter och vi vill helst ha ett kullagerbaserat stödlager. Mötet diskuterar 
eventuella andra lösningar utan att några beslut tas. 

 
7. Övriga frågor  

Mötet hälsar vår senaste medlem, Karsten Bech Skövde, välkommen i gänget 
och hoppas han ska trivas i klubben. Han utrustas omgående med SSA:s 
”utbildningskasse” så ingen tid ska spillas för att även han ska komma ut på 
banden. En ”köp/sälj”-sida har tillkommit på hemsidan för i första hand 
hobbyrelaterade affärer. Beslutas att vi ska fira 20-årsjubileum som hyresgäster i 
vår klubbstuga. Någon form av aktivitet ska avhållas den 11/7. Detaljer runt 
detta beslutas på kvartalsmötet i juni. 
 

8. Ordföranden avslutar mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


