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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2009-06-23 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SA6AQD, SM6TOB, SM6SFO,  SM6THE, SM6LPG, 
SM6PAG och Karsten Bech. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi 

Bengt -OEF informerar i kassörens frånvaro om våra behållningar: Plusgirot 
39.000,-,   bankkonto 2.702,-  och handkassan  300,-.  Återstår fortfarande att 
reglera kostnaden för fackverksdelar kr 17.400,-. 

 
3. Samband 

Styrelsen har fått förfrågan från Falköpings CK om att ordna samband vid deras 
cykeltävling den 22-23/8 2009. Det skulle krävas hela 20-25 operatörer och 
därför kontaktades SK6QW Mariestad för att få till ett ev. samarbete för att lösa 
uppdraget. Det visar sig att Mariestads-klubben själva har ett ryttarsamband den 
23/8 varför de direkt kunde säga att de inte hade möjlighet att kunna vara med i 
Falköping. Beslutas att ordföranden svarar P-O Lindberg i cykelklubben via 
mail där vi beklagar att vi just denna gången inte kunde hjälpa till och samtidigt 
inte vill stänga några dörrar för framtida uppdrag och samarbete. 

 
4. HF 

Mötet får information av Leif –LPG om de mastdelar som hämtats nyligen i 
Göteborgstrakten. Via SM6BWD Tomas, som förtjänstfullt bevakat våra 
intressen i samband med nedtagningen av en mast som nyttjats av FRO 
Göteborg, kunde han och  –PAG Olov, -LPG Leif med hjälp av –THE Per och 
hans tunga fordon åka ned en tisdagskväll och frakta hem dessa mastdelar (3x 4 
m). Dessa delar blir mycket bra som ersättningssektioner till våra befintliga 
master och inte minst; vi kan göra en ny toppsektion till KV-masten direkt på 
backen, endast ett lyft behövs då. 
 
-LPG Leif tar upp en del idéer om hur KV-masten skulle kunna se ut och 
bestyckas i framtiden. Dessa idéer ventileras och mötet är eniga om att den 
tänkta renoveringen bör prioriteras snarast möjligt efter det att övriga projekt är i 
hamn.  Som exempel på förändring kan nämnas, att förslag finns om att gå ned i 
antal antenner från 3 till en multibandsyagi. Detta av två skäl; det ena är att det 
blir mindre underhåll. Det andra är, att när det krävs just underhåll  kan vi göra 
det mesta uppe i masten utan att behöva lyfta ned någon sektion med kranbil.  
Eftersom det blir en enda koax till flera band blir det också enklare att kunna 
köra radio från klubbstugan för samtliga medlemmar. Som rotor bör modellen 
under den Prosistel-rotor vi redan har passa bra. Denna säljs av CN Elservice 
(SM5IOT) och kostar idag cirka 7.000:-. Feedrarna bör även ses över. 
 

5. Repeatrarna 
Kvar att göra inför montaget av 2m-repeatern: grävning för skyddskabeln 
mellan mast och teknikutrymme, gängstängerna till antennfästena samt 
koaxerna. Teknikutrymmet ska för säkerhets skull inventeras så vi säkert vet att 
vi fortfarande får plats. Tidigare har också vissa justeringar på repeatern på dess 
nuvaranda QTH gjorts. 
70-cm repeatern fungerar fullt tillfredsställande. 
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6. VUSHF 

Leif LPG informerar: han har nu gjort klart samtliga ritningar för 
antenninfästningarna i ”H.et”. Han ska också under kommande vecka kontakta 
ett företag på Hasslumsområdet som bearbetar plåt för att undersöka om de kan 
hjälpa oss. I övrigt är mastsektionen i säkert förvar hos Jan –GOR fortfarande 
tills arbetet sätter fart på denna och blir klart. 

 
7. Övriga frågor  

Anbuden på 2m-antennerna: ett antennpar (en hel samt en defekt för reservdelar) 
går till LPG Leif som lämnat in anbud på 1.000:- på detta. Kvarvarande 
antennpar kommer via Leif att erbjudas en presumtiv intressent (SA6AVB 
Björn) innan de återigen läggs ut på vår hemsida. Mötet beslutar göra på detta 
sätt eftersom intresset varit extremt lågt i övrigt vad gäller försäljningsförsöken. 
 
Mötet diskuterar entreprenör Stig Bergmans erbjudande om att vi skulle få köpa 
ett skjul med två portar för 10.000:- inklusive bottenplatta och frakt (grusbädden 
tillkommer). Beslutas att styrelsen okulärbesiktigar objektet på sin nuvarande 
plats för att se vad det handlar om mer i detalj. Om vi köper detta måste snarast 
planering för tömning och rivning göras. SA6AQD åtar sig att kolla via 
fastighetsregistret om vi hyr en eller två fastigheter, hyreskontraktet är något 
oklart på den detaljen. Detta kan alltså påverka om vi måste kontakta 
hyresvärden eller inte innan något byts ut. 
 
25-års jubiléet som hyresgäster i stugan: firandet flyttas till den 22/8 kl 15.00. 
Beslutas även att klubben bjuder på korv och hamburgare att grilla samt kaffe. I 
övrigt får deltagarna sponsra sig själva. Webmaster TOB ändrar till aktuell info 
på hemsidan. 
 
Vårt behov av en grästrimmer tas upp; beslutas att LPG får mandat att inhandla 
en dylik maskin till en kostnad av 1000-1500 kronor. 
 
SA6AQD Magnus informerar om att en APRS-digipeater tillhörande SM6MJW 
Christer har placerats i stugan. Detta för att förbättra täckning i hela APRS-nätet 
som använder detta. Placeringen får anses som ett tillfälligt test och inga beslut 
har tagits om en permanent placering på SK6EI. 
 

8. Ordföranden avslutar mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


