
Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2009-12-15
Skövde Amatörradioklubb
Plats: klubbstugan.

Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SM6THE, SM6LPG, Karsten Bech, SM6GOR, 
SM6MDF, SM6SLJ, SM6GQQ, SM6MCU, SM6LPF samt vår gäst SA6AVB.

1. Mötets öppnande
Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet.

2. Ekonomi
Sten berättar att Plusgirot har ett saldo på 9.622:-, kassan cirka 2000:- och 
bankkontot fortfarande är orört under året. Inga större räkningar ligger obetalda 
utan vi kommer att gå ur 2009 med ungefär dessa summor.

3. HF
Inget av vikt att rapportera.

4. Repeatrarna
Båda repeatrarna fungerar tillfredsställande, endast en mindre justering av 
kablaget till 2m repeatern är gjord.

5. VUSHF
Leif LPG informerar: aluminiumplattorna är nu klara att lämnas för svetsning 
hos Mago Mekaniska AB i Skövde. Spiran är lämnad till en firma i närheten av 
Broddetorp för svarvning enligt ritning Leif gjort. Bengt TOB har jobbat med en 
förbättring av styrningen till vår nya rotor, nu kommer start och stopp att ske 
mjukare när man kör den. Så snart det är möjligt ska samtliga delar monteras 
ihop på vår ”extramast” och provköras. En tänkbar lösning på att få tag i 
material till stödlagret uppdagas via vår gäst, SA6AVB Björn Andersson. Han 
tror sig veta att radiokollegan SA6AVC Ingvar Sabel högst sannolikt kan ha rätt 
material till försäljning från sina gömmor hemma.

6. Övriga frågor
Kaj Löfroth, SM6YZL, har via mail till Kjell –TOL meddelat att han och 
stödjande medlemmen Rebecka Liljequist, inte har för avsikt att förlänga sitt 
medlemskap för 2010. 

Datum för kommande årsmöte beslutas till söndagen den 7 februari 2010. Tid 
och plats meddelas senare. Mötet uppmanas komma med förslag ang. 
föredragshållare.

Beslutas även att Bengt –TOB bygger en elbugg och istället behåller den 
Bencher BY-1 han av föreningen lånat hem en längre tid. 

7. Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet Justeras

Kjell Andersson Bengt Frykler
SM6TOL SM6OEF
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