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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2011-03-22 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB,  SM6MDF,  SM6GQQ,   SA6AQD,  SM6LPG, 
SM6GOR, SM6LPF, SA6BPD, SM6CRM och Karsten Beck. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

Sten informerar: Plusgirot = 7.977:-, kassan = 600:- och bankkontot oförändrat 
sen tidigare. Nyligen har följande betalats; 2.850:- till SM6AMS för snöröjning 
(obs här ingår sponsring, fakturan är på 3.500:- ), 300:- till nyligen avlidne 
SM6XFX Sven Öbergs bår och 1.600:- kommer att dras för elräkning den 31/3. 
7 st medlemmar från 2010 har inte betalat för 2011 ännu. Dessa är: SM6CLU, 
SM6IPL, SM6JBC, SM6KCU, SM6MCU, SM6MJY och SM6NJK. Dessa har 
påmints en gång via mail. Bidraget från kommunen ska vara på väg enligt 
kassören. 

 
 
3. HF 

Delta-Loopen är uppsatt sen ett par månader tillbaks och fungerar mycket bra. 
 
 

4. Repeatrarna 
Provkörning av båda har skett, de fungerar OK..  

 
 
5. VUHF 

Leif –LPG har i punktform ställt upp vad som är kvar att införskaffa till 
projektet. Så här långt har parafillinan inköpts via –GOR:s försorg, 300 m. 
Mötet diskuterar olika alternativ till klämmor ihop med denna lina, hela 48 st 
krävs. 
Beslut: rostfria wirelås beställs av Stefan –MDF via Ahlsells. 
Beslut: Beträffande vagnskruv, M6,  undersöker Stefan hur tillgången är hos 
Ahlsells angående dessa. Övriga mindre delar som finns hos lokala handlare typ 
Biltema, inköps löpande under arbetets gång. 
Beslut: pallbockar köps av Sten på Ö&B samt tvingar till dessa ordnas via THE 
Per. 
Uppladdningen inför v16 är alltså igång. 

 
 
6. Övriga frågor  

 
* Bengt –TOB har skänkt en begagnad Yaesu VX-10, en handapparat för 2 
metersbandet. Denna kan komma väl till pass vid såväl sambandsuppdrag som 
arbetsdagar. 
 
* Bengt –OEF redogör för styelsens påbörjade undersökning vad gäller 
uppdraget styrelsen fick på årsmötet att komma med förslag på åtgärder att 
sänka elförbrukningen med. Så här långt har fastigheten kollats med 
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värmekamera och med denna sett var det är som sämst isolerat. Eller inte 
isolerat alls. Statistik har tagits fram via Skövde Energi som tydligt visar  
vilka perioder som är mest kritiska i förbrukning. Bengt har även varit i kontakt 
med Nyströms Glas och tagit fram ett pris på extra glasrutor att sätta i befintliga 
karmar. Kostnaden är 875:- /m2 inklusive moms. Inga beslut tas om uppköp i 
nuläget, detta får bli en fråga för hösten när vi bättre vet hur ekonomin ser ut 
inför nästa vintersäsong. 
 
* Punkten avslutas med en liten påminnelse om arbetsveckan, vecka 16, och en 
förhoppning om att ett flertal kan vara med och hjälpa till. 
  

 
 
7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


