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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2011-06-28 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SM6MDF, SA6AQD, SM6LPG, SM6LPF, 
SA6BPD, SM6PAG och SM6THE. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt förklarar mötet öppnat. 
 
 
2. Ekonomi 

Information från kassören på förra styrelsemötet, inget har förändrats sedan 
dess: Plusgirot = 13.474:-, kassan = 679:- och bankkontot 2.711:-. FMCK-
sambandet och kommun-bidraget ingår i denna summa. De tre medlemmar som 
inte betalat för 2011 (-MJY , -JBC och –CLU) har nyligen påmints en sista gång 
via mail. Tyvärr returnerades SM6CLU:s mail. 

 
 
3. HF 

Inget avhandlas. 
 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna fungerar trots en del åskväder. P g a oxidation i 2-m kaviteter 
körs 145 MHz på två antenner i stället för en.  

 
 
5. VUHF 

De av Daniel SA6BPD beställda radiatorspröten anländer Sverige den 4/7 enligt 
hans leverantör. Vi får hoppas det blir bekräftat om några dagar alltså. Att hitta 
leverantör av ny elevationsrotor har visat sig tämligen svårt. Enligt Leif –LPG 
har han lyckats få tag i återförsäljare för en tänkbar rotor, och det är Elfa. Den 
modell som skulle passa (4500 Newton i drag- och tryckläge) kostar dock hela 
7.000 plus moms. Den budgeten har vi inte. En liten chans till lösning kan vara 
det tips Leif tidigare denna kväll får av Tomas, SA6AIN, om en firma han 
känner till i Karlstad.  
 
Efter diskussioner gällande stagrören i glasfiber beslutas att hållfasthetstesta de 
vi har innan nåt annat görs. En finsk leverantör kan vara en lösning enligt Daniel 
om provet utfaller dåligt. 
 
Leif tar upp den stora effektivitetshöjning vad gäller arbetet med att montera och 
slutjustera antennerna skulle innebära genom att använda skylift. Beslutas att 
Per –THE undersöker med Cramo vad de har och vad som finns ledigt framöver 
i sommar. Han får även mandat att själva ta beslut om hyrningen. 
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6. Övriga frågor  

 
* Bengt –OEF tar upp frågan om hur föreningen ska eller inte ska agera när 
medlemmars respektive avlider. Mötet beslutar att gränsen går vid just 
medlemmar vad gäller t ex blommor till båren.  
 
* Daniel delger mötet den information han fått av Sten –GQQ. Sten har nu varit 
i kontakt med Stig Bergman igen om flisningen av riset på tomten. Stig vill dock 
ha kontakt med någon ur föreningen för att mer i detalj stämma av vad som 
finns att göra. Beslutas att Per –THE blir den som kontaktar Stig. 
 

 
 
7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


