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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2010-03-23 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SM6THE,  Karsten Bech, SM6GOR, 
SM6MDF, SM6SLJ, SM6GQQ, SM6MCU,  SM6PAG, SM6SFO, SA6AQD och SM6MJW. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt förklarar mötet öppnat. 
 
 
2. Ekonomi 

Sten informerar: Plusgirot har nu saldot 13.217:-, kassan cirka 1000:- och 
bankkontot 2.703:-. Medlemmar från 2009 som ännu inte betalt avgiften för 
2010 är: SM6AHS, -KCU, --MCW, -MJY, -NJK, -SLI och –TEB. Vad gäller 
räkningar står elräkningen närmast i tur att dras från Plusgirot med kr 1.430:-. 

 
 
3. HF 

Inget avhandla eller diskutera. 
 
 

4. Repeatrarna 
Olov –PAG tar upp nödvändigheten av att utforma ett dokument, fullmakt, som 
vissa i föreningen kan presentera för den personal inom Skövde Kommun som 
kan låna ut den nyckel som går till utrustningsbyssjan som står i anslutning till 
kommunmasten vid Hållsdammen där 2m-repeatern ska placeras.. Detta för att 
underlätta tillträde för några medlemmar att kunna arbeta med t ex underhåll i 
framtiden. Följande medlemmar väljs att utfärda fullmakt för: SM6MDF, 
SM6THE, SM6PAG och SM6TOB. Styrelsen genom SM6TOL Kjell och 
SM6OEF Bengt åtar sig att utforma denna fullmakt. 

 
 
5. VUSHF 

Toppsektionen är nu klar och står uppställd på vårt extra nya fundament. Rotorn 
är monterad och styrningen ihop med denna provkörd och visar sig fungera bra.   
En 17 elements yagi (inte en av de nya) har monterats för att vi ska kunna delta i 
kommande 2-meters test i början av april. Detta blir det slutgiltiga provet och 
utvärderingen av rotorstyrningen. Därefter kan monteringen av själva 
elevationsdelen påbörjas.  
 
Nästa problem att lösa är behovet av powerdividers. För att kunna välja att köra 
med 2 eller 4-antenner krävs tre stycken dividers. Eftersom tveksamheter om ett 
fullgott slutresultat med precisionen och att inga chansningar ska tas med en 
sådan viktig del diskuterar mötet hur vi skulle kunna lösa ett inköp av färdiga 
enheter från företaget VHF-Teknik i Helsingborg. Total kostnad inklusive frakt 
blir då för 3 st ca. kr  8.100:-. Den extra sponsringen från SM6THE, SM6LPG 
och SM6GOR till ett sammanlagt budgetvärde av 3.750:-  (svetsning 2750:-, 
samt plastbussning 1000:-  ) gör, att belastningen rent budgetmässigt blir något 
avrundat 8100:- ./.3750:-  =  4.400:-.  
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Budgeterat för inköp är 3.000:- vilket gör 1.400:- kvar att lösa. Detta ordnas via 
handuppräckning av mötesdeltagare som känner sig villiga att ställa upp med 
sponsring. Samtliga, exklusive SM6SLJ, SM6MCU och SM6MJW, sponsrar 
vilket gör totalt 11 stycken. Beslutas att dessa 11 betalar in 200:- var, 
marginalen som uppstår finns det alltid behov av. 
 
Beslutas även följaktligen om inköp av 3 st powerdividers från VHF-Teknik. 
Per –THE får i uppdrag att ta kontakt med Leif –LPG för att ge honom denna 
information snarast och även då klartecken att lägga denna beställning hos 
företaget. Det är oklart vilka leveranstider som gäller, även detta får Leif besked 
om då. Dock får inget inköp göras förrän Sten –GQQ gett klartecken på att 
kommun-bidraget inkommit, detta utbetalas enligt honom inom kort. 
 
Nästa diskussion blir hur vi ska lösa allt arbete vad gäller arbetskraft. Resultatet 
av den diskussionen blir att vi ska utlysa 4 arbetshelger till att börja med på 
hemsidan. Dessa är: 27-28/3, 10-11/4, 24-25/4 samt 1-2/5. På detta sätt ges 
medlemmarna tid att planera för att lättare kunna delta, det finns mängder att 
göra. 

 
 
6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 
 

7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


	Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2010-03-23

