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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2012-03-27 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6GQQ, SM6CRM,   
SM6PAG, SM6GOR ansluter under punkten 5. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

Plusgirots saldo är 18.043:-, kassan cirka 200:- och bankkontot oförändrat 
2.711:-.  
Tidigare medlemmar som inte betalat för 2012 är: SM6MCW, -KBU, -NJK, -
NRM, -SFM, och –SLI. Dessa kommer att tas bort ur matrikeln.  
Bengt –OEF informerar om Skövde Kommuns beslut att inte betala ut mer 
föreningsbidrag till oss då vi inte har tillräckligt många medlemmar mellan 7-20 
år. Cirka 8.500:- försvinner därmed från intäktssidan. En förhoppning finns att 
firma ”Soundstar” kan ge oss lite mer sponsringsarbeten att utföra. Kjell –TOL 
har genom att kolla med revisor på sin arbetsplats tagit reda på att det inte finns 
någon begränsning på hur mycket sådana uppdrag får uppgå till, ej heller något 
tak för hur mycket Soundstar får ge oss i pengar. Elräkningen är också numera 
halverad beroende på en något mildare vinter och inte minst den under hösten 
installerade värmepumpen. 

 
3. HF 

Inget finns att diskutera i nuläget. 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna har testats och fungerar som de ska. 

 
5. VUHF 

Leif –LPG informerar om vad projektgruppen kom fram till under sitt senaste 
möte; 
 
*För att mest effektivt kunna fortsätta krävs skylift. 
 
*Då inget bra material har hittats för stagning av antennerna i sidled, görs ingen 
sådan. Grundstagningen är på de två antenner som är monterade dessutom 
förstärkt, 
 
*Den elevationsrotor som tidigare beslutats om att införskaffas ska nu också 
beställas. Styrelsen bedömer att ekonomin tillåter detta trots bidragsbortfallet.  
 
*LPG och TOB samarbetar om att snart testa en av dem framtagen elektronisk 
rotorindikering.  
 
*Efter mötet kommer rotorns glapp mätas upp med laserutrustning. Eventuellt 
kan säljaren SJR komma att behöva kontaktas om det visar sig vara stort. 
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*Spiran ska förstärkas ytterligare. 
 
*Olov –PAG är nästan klar med styrningen för att kunna växla mellan körning 
av 2 eller samtliga 4 antenner. 
 
Mötet diskuterar sedan vad vi ska försöka att åstadkomma under kommande 
påskvecka, företrädesvis själva helgen. Primärt ska via hjälp av Pers lastbil och 
stege båda antennerna trimmas in SWR-mässigt vid anpassning av de nya 
radiatorspröten vi har fått tag på. Därefter monteras och trimmas de sista två 
antennerna. Lista att anmäla sitt intresse för deltagande på ska sättas upp i 
stugan. 
     

 
6. Samband 

Sambandsuppdraget för FMCK är klart att genomföras 28-29/4. Husbilar har 
ordnats via SA6BPD och SM6XOU Kari. 
 

 
7. Övriga frågor 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att gaskaminen ska säljas. Även 3 
övertaliga elevationsrotorer avyttras. 

 TV skänkt av Per –THE har monteras på nedre våning. 
 Rensning av gamla datorer med kringutrustning har gjorts av BPD och TOB. 

Per –THE och Kent –LJP har under gångna helgen snyggat till på tomten med 
hjälp av åkklippare och ringvält. 
Leif –LPG påminner om att det börjar bli hög tid att inköpa dammsugaren! 
 

8.  Ordföranden avslutar mötet. 
   
 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


