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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2010-09-21 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB,  SM6MDF,  SM6GQQ,   SA6AQD,  SM6LPG, 
SM6GOR och Karsten Beck.. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

Sten GQQ berättar följande: Plusgirot har saldot 9.147:-, kassan består av -589:- 
och bankkontot 2.703:-.  Negativt kassasaldo p g a bl a gräsklipparinköpet. 
Prenumeration av CQ och QST i två år har lagts ut av Sten, regleras innan årets 
slut.  Inga större utgifter i övrigt den närmaste tiden På intäktssidan kan nämnas 
att 23 cm-antennerna med kablage nu är sålda till ett värde av 2.500:-. 

 
 
3. HF 

Den inventering av KT34XA:n som ska göras beslutas skjutas upp till 
senvintern. Något lyft eller arbete blir ändå inte aktuellt i höst i någon av 
masterna. Mötet är enigt om att wiren mellan masterna snarast ska sättas upp 
igen så vi kan återuppta KV-trafik med den DeltaLoop som tidigare via den. 
Sten har varit i kontakt med entreprenör Bergman om den ännu uteblivna 
flisningen, han lovar nu att komma inom kort. Detta är en förutsättning för att 
kunna jobba med just KT34:an till våren också. 
 
 

4. Repeatrarna 
Inget att avhandla eller rapportera denna gången.  

 
 
5. VUHF 

Den 2m-antenn (M2) som för enklare utvärdering har monterats i vår 3:e kortare 
mast, har visat sig fungera mycket bra med tanke på förutsättningarna för 
installationen. Diskussioner förs om att sätta upp en mindre 2m-yagi i VHF-
masten tillfälligt. Det medför dock mycket arbete att flytta kablage, repeater-
antenn m m i masten. Idén släpps i och med detta. Det stora mastprojektet 
varvas ned över vintern, tidsbrist hos våra nyckelpersoner är delvis orsaken. 

 
 
6. Övriga frågor  

 
* Bengt –OEF har skänkt en  beg. plattskärm till föreningen, finns nu på plats. 
 
* Leif –LPG vill att en diskussion tas upp om att skaffa ett bra loggprogram för 
tester. Vi behöver något som klarar de flesta större tester, Wintest  av F5MZN, 
är ett förslag. Kostnaden är cirka 500:-  (EUR 50). Närvarande föreslås ta hem 
testversionen och köra hemma för gemensam utvärdering. 
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* Sten –GQQ erbjuder möjlighet att en tisdagskväll få göra ett studiebesök på 
Saga-biografen och där titta närmare på den nya 3D-tekniken. Mötet anser detta 
mycket intressant och beslutar bestämma lämplig tisdag för detta senare.  

 
 
7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


