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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2009-09-22 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6GOR, SM6TOB, SM6MDF, SM6THE, SM6GQQ, SA6AQD, 
SM6REA, Karsten Bech, SM6MJW, SM6SLJ, SM6MCU, SM6XOU, SM6LPG och 
SM6JBC. 
 
 

1 Mötets öppnande 
Ordföranden Bengt Frykler öppnar mötet 
 

2 Ekonomi 
Kassören redogör för det ekonomiska läget. 
- Girot 13632 kr 
- Kassan 2300 kr 
- Samtliga bidrag har kommit in om kr 21612 
 
Leverantörsskulder finns till: 
- SM6TOB 500 kr 
- SM6THE 6300 kr 
 
Förväntade kostnader finns för power devider, kranbil och röjning av träd. 
 

3 HF 
Delta loop antennen är nedtagen just nu. 
Eventuellt behövs ny toppspira till kortvågsmasten alternativt att nuvarande spira kan 
kortas lite. 
 
KLM KT34 XA, 6 elements 3 bands beam har inköps begagnad för 3500 kr. Beamen 
ska ersätta monobandsantennerna för att lättare kunna sköta driften. Rotor flyttas från 
VHF masten. Inget materialbehov uppstår eller ökade kostnader. 
 

4 Repeatrar 
2-meters repeatern har krånglat lite med felen har nu avhjälps. Annars fungerar allt bra 
enligt funktionären Bengt, SM6TOB. 
 

5 VUSHF 
Ny rotor har inköpts via sponsrade medel. H:et är tillverkat och rotorn har monterats. 
 
Nytt mastfundament har skapats som skall fungera som monteringsplats och senare för 
en ny mast till antenner för frekvenser vi inte har plats för idag. 
 
Mötet beslutar att styrelsen snarast anpassar försäkringsvärdet, troligtvis till det dubbla 
eller tredubbla, för att skydda föreningen tillgångar. Materielförvaltarna dokumenterar 
och uppdaterar alla listor på inventarier. 
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6 Övrigt  
Röjning av sly har skett och skall bortforslas på lämpligt sätt, ev flisas. 
En ny radio, Yaesu FT-7800, har införskaffats till klubbrummet i stugan. 
Handic stationerna är sålda. Merklinlåda skänkt av Sten, SM6GQQ såld för 1500 kr. 
Trafo såld för 400 kr. 
 
Jan, SM6GOR meddelar att nu är alla inkomna kortvågs-qsl inlagda i Logger. 
Beundransvärt arbete! 
 
I samband med qsl-diskussionen beslutar mötet att den som arrangerar en test där 
klubbsignalen används skall direkt efter testen maila en *adi fil till qsl-funktionären 
för import i loggprogrammet. 
 

7 Avslutning 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Jan Sundberg  Bengt Frykler 
SM6REA SM6OEF 


