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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2011-09-27 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SM6MDF, SA6AQD, SM6LPG, SM6LPF, 
SA6BPD, SM6PAG, SM6THE, SM6GQQ, SM6LJP, SM6CRM, Karsten Bech, SM6TIS, 
SM6GOR och SM6VYM.. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt förklarar mötet öppnat. 
 
 
2. Ekonomi 

Plusgirots saldo är 16.658:-, kassan 689:- och bankkontot 2.711:-. 
Ljuslingsbackens sambandsuppdrag är nu betalt, kvar att inkassera är 2.000:- 
från Soundstar. Klubben har fått en ny medlem, SM6TIS Bert Jansson. En 
förhoppningsvis stadigvarande ny sponsor är R S Elektronik i Hjo som har 
skänkt 1.000:- mot en logoplats på vår hemsida. Kjell –TOL föreslår en höjning 
av fikaavgiften till 15:-. Efter diskussioner beslutas höjas till 20:- att gälla från 
nästa tisdag.  SA6BCM Curt har tidigare skänkt 200:- till repeaterunderhåll och 
nu har även SM6YZL Kaj gjort detsamma. Båda är i nuläget inte medlemmar i 
SARK. 

 
 
3. HF 

-LPF Swen-Erik har kollat upp vår KT-34XA och dess skick. Aluminium och 
isolatorer ser bra ut, däremot är det mer tveksamt med balunen. –LPG  Leif 
kontaktar –BWD Tomas som ev. kan ha en felfri balun vi kan köpa/överta. 
 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna fungerar tillfredsställande och 2m flyttas efter VHF-projektets 
slut. 

 
 
5. VUHF 

Inga större förändringar eller arbeten utförda sedan förra kvartalsmötet. 
Diskussioner förs om att försöka få den rotor –BPD Daniel köpt via SM5IOT 
Christer monterad. Inga beslut fattas. Sannolikt tar projektet vinteruppehåll.  

 
 
6. Övriga frågor  

 
* Stugans uppvärmning tas upp inför kommande kallare period. Per –THE har 
fått pris på en luft/luft-värmepump från firma PROA  i Skövde. En pump med 6 
kW kapacitet erbjuds för 10.000:- . En sådan pump skulle spara föreningen cirka 
3.000:-/år i uppvärmningskostnad.Dessutom undersöker Olov –PAG om han har 
ett fönster vi kan byta ut på nedre våning. Skulle han inte ha det tas beslut att 
inköpa ett nytt. Beslutas också att köpa värmepumpen av PROA som också 
installerar. Ansvarig: Per –THE. 
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* Huruvida det finns det behov av reflexvästar att användas vid våra samband; 
detta tittar styrelsen närmare på under vintern (inköpsställe, ev tryck etc). 
 
* FMCK har via mail begärt assistans och rådgivning av oss. Det gäller att ordna  
lämpligt kommunikationssätt för att få fram viss resultatrapportering under 
tävlingar. Mötet beslutar att: -VYM, -TOB och –PAG träffar representanter från 
dem och mera i detalj reder ut  vad önskemålet gäller och vad som kan krävas i 
teknik. –TOB mailar inbjudan till FMCK. 
 
* Beslut tas att införskaffa en låda eller väska att förvara TS-2000 i som skydd 
mot mössen. Ansvariga: -BPD Daniel och –THE Per. Dessutom ska en ny 
handmikrofon MC-43 inhandlas då den vi nu måste använda har  angripits 
kraftigt av just möss och ingen operatör. 
 
* Per efterlyser ett sätt att få struktur i utomhusskötseln med tyngdpunkt på 
gräsklippningen. Han har fått göra detta själv flera gånger under sommaren. 
Beslutas att sätta upp en almanacka i stugan där medlemmar får teckna sig för 
klippning. 
 
Stefan –MDF vill reda ut ägandeförhållande och driftkostnader för den 
väderstation som finns installerad i stugan av SM6TOB Bengt och SA6AQD 
Magnus. Stefans önskemål är att den finns kvar men med klubben som ägare. 
Mötet diskuterar saken och konstaterar att: 
• Det finns inget styrelse- kvartals- eller årsmötesbeslut som visar att 

föreningen ska driva en väderstation med Internetförbindelse.  
• En väderstation har ingen relevant anknytning till föreningens verksamhet 

inom amatörradiohobbyns område. 
• Då kostnaden för el för denna anläggning (även server) inte är helt 

oansenlig, (en uppskattning görs till ca. 1.500:-/år), och det faktum att 
föreningens ekonomi kräver ständig återhållsamhet med tanke på 
mastprojekten och övrig amatörradiorelaterad verksamhet, verkställs 
följande: 

 
Röstning avgör om stationen skall tas ned eller inte. Öppen röstning sker och 
med fördelningen 5 mot borttagning och 8 för borttagning beslutas att 
nedmontering av stationen skall ske snarast. Ansvarig: Bengt –TOB. 
Noteras ska också, att två medlemmar lämnat mötet innan röstningen 
gjordes, samt att ytterligare två lägger ned sina röster. 
 

 
 
7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
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 SM6TOL    SM6OEF 


