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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2011-12-13 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6GQQ,  
SM6CRM, Karsten Bech,  SM6MJW, SM6SFO och SM6REA. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

Plusgirots saldo är 7.194:-, kassan 276:- och bankkontot oförändrat 2.711:-.  
Kvar att betala under 2011 är en hyra samt medlemsavgift SSA. Vi har ett bra 
totalsaldo tack vare att vi fått möjlighet att under hösten utföra ett antal 
sponsringsarbeten åt firma Soundstar. 

 
 
3. HF 

Inget finns att avhandla eller rapportera. 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna kan konstateras fungera OK. 

 
 
5. VUHF 

Leif –LPG informerar om den arbetsdag under vilken ett kabeldike grävdes 
mellan lilla masten och stugan. I det rör som lades ned finns nu rotorkabel, 
elkabel, och matningskablar till 6 meter samt vhf och/eller UHF.  
 
Leif har också varit i kontakt med företaget ”Servo City” i Kansas, de har där en 
mycket lämplig elevationsrotor som skulle passa bra. De rotorer vi idag har ska i 
så fall säljas om vi köper deras produkt. Rotorn kostar USD 399, frakten hela 
USD 283. Med samtliga avgifter, tull och moms stannar köpet på cirka SEK 
6.500:-. Något alternativ till flygfrakt erbjuds ej av företaget. Mötet beslutar 
efter omfattande diskussioner  att ge projektgruppen mandat att fortsätta leta 
efter rotor och att kunna göra en upphandling upp till SEK 6.500:- av den 
leverantör de finner lämpligast. 

 
 
6. Övriga frågor  

 
• Rotorkabel och 7/8”-kabel har stulits ur skjulet. Vi får hoppas inga fler 

”besök” görs av kriminella individer. 
 
• Daniel SA6BPD har lyckats hitta en bra väska i aluminium till klubbens TS-

2000 till en kostnad av 199:- på Jula. 
 
• Mötet beslutar om inköp av ett nytt fönster enligt tidigare inlämnad 

prisuppgift från Nymans Glas. Per -THE åtar sig att slutföra köpet. 
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• Olov –PAG:s förslag tidigare i höst om att vi skulle få höra ett föredrag om 

fotografering via väderballonger bemöts med intresse. Bengt –TOB 
kontaktar Olov och ber honom kolla med den person han tidigare haft 
kontakt med som varit med och experimenterat med detta. Som  
reservföredrag föreslås att Leif –LPG ber Tomas, SM6BWD berätta om 
RAKEL-systemet som bland andra blåljus- och militära myndigheter 
numera använder i lite olika omfattning. 

 
• Årsmötet beslutas  avhållas söndagen den 5 februari kl 15.00. Bengt –OEF 

kollar om vi kan vara i Polishusets hörsal som tidigare år. 
 
• Daniel –BPD tar upp frågan om det finns något intresse av att under vintern 

ha bygg- och demokvällar. Byggena ska vara av enklare natur. 
Demonstrationerna kan bestå av att vi testar olika mätinstrument, eller lär 
oss vår TS-2000-radio till exempel. Hans idé bemöts mycket positivt av 
mötesdeltagarna, och han får uppdraget att göra en lista över tänkbara 
vinteraktiviteter som vi kan gå igenom senare. 

 
 
 

 
7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


