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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2010-06-22 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SM6THE,  SM6MDF,  SM6GQQ,   SA6AQD, 
SM6LPF och SM6LPG. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

Sten GQQ informerar: Plusgirot har saldot 10.300:-, kassan cirka 500:- och 
bankkontot 2.703:-.  Inga större utgifter väntar den närmaste tiden. 

 
 
3. HF 

Samtliga antenner samt rotorn är nedmonterade och försäljningen av dessa 
antenner är avklarad. Inventeringen av den KT34XA vi inköpt måste snarast 
göras. Montering sker hemma hos Per THE och fraktas sen i så stora 
sammanhängande delar som möjligt till stugan med lastbil. 4:1-balunen bör 
bytas och Tomas BWD är enligt Leif LPG positiv till att överlåta den balun han 
har hemma till klubbens antenn. Dessutom är hållaren till rotorn kvar att svetsa. 
 
 

4. Repeatrarna 
Det har på senare tid konstaterats att 70-cm repeatern bör få en översyn, detta 
görs enligt funktionärer senast under juli månad. 2-m repeatern är OK. 

 
 
5. VUSHF 

Powerdividers är levererade och betalda. Kablage ska nu tillverkas till dessa. 
Flisningen på tomten har ännu inte gjorts, vilket har fördröjt projektet 
tidsmässigt en del. Flisningen ska därför skjutas upp till senare i höst då det är 
för riskabelt att ha stora fordon/maskiner på tomten när vi arbetar där. Tisdagar 
görs försök av de då närvarande att påföljande helg den innevarande veckan få 
ihop folk som jobbar en eller båda helgdagarna. Det prov med att sätta ut ett 
antal arbetsdagar i förväg via hemsidan har inte fungerat helt tillfredsställande. 
Ny modell av att få folk som jobbar ska nu göras enligt principen ”det som blir 
gjort blir gjort”, rekrytering tisdagskvällar alltså,. 
 
Leif LPG har spekulant på våra 23-cm antenner. Mötet beslutar erbjuda 4 st 
antenner inklusive stackningskablage och divider för 2.500:-. Prutmån ner till 
2.000:- ska vara möjlig. Detta protokoll läggs inte ut på hemsidan förrän affären 
har avslutats. 
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6. Övriga frågor  

* Stefan MDF har fått uppdraget att ordna 5 st extra nycklar. 
* Ny klippare har inöpts via Sten GQQ och finns just nu ouppackad i stugan. 
* Mötet anser att vi ska grilla i år igen. Detta blir sammanslaget med en 
arbetshelg, datum bestäms senare. 

 
 
 
 
7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


