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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2012-06-26 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE,  SM6CRM, SM6MDF. 
SM6TOB och Karsten Bech. Under punkten 7 ansluter SM6PAG. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
 
2. Ekonomi 

I kassörens frånvaro redovisar Bengt –OEF behållningar och saldon enligt 
protokoll styrelsemöte 2012-06-18. Ekonomin bedöms vara god och ytterligare 
intäkter kommer, se punkten ”Samband”. 

 
3. HF 

Inga ärenden att diskutera.. 
 

4. Repeatrarna 
70-cm-repeatern ligger snett i utfrekvens, cirka 3 kHz, kommer att åtgärdas så 
snart det finns tid utöver VHF-projektet. 2-m-repeatern fungerar bra som 
tidigare under året. Upphovsmännen till den nod som nu finns i provdrift på 
145.250, SA6BPD Daniel och SM6LPG Leif, informerar om utfallet så här 
långt. TomaSM6BWD har lånat ut bärbar PC, VHF-station och VOX-enhet. 
Noden är just nu placerad hos Leif ett tag till under testet. Mötet diskuterar 
andra tänkbara permanenta QTH:n för utrustningen. Artech kan vara ett 
alternativ. Inga beslut tas dock. 

 
5. VUHF 

Beträffande VHF-projektet ventileras idén att byta mast, alltså använda HF-
masten i stället. Nackdelarna bedöms dock överväga fördelarna och beslut tas att 
inget ändra. Hela antennpaketet ska säkras med vajer, därmed anses 
säkerhetsaspekten vara tillgodosedd vilket är det viktigaste givetvis. 
Daniel informerar mötet om att han nu gjort klart alla delar till elevationen. 
Dessa delar kommer via Olov PAG:s försorg att transporteras till Galvano i 
Jönköping och där galvaniseras. 
Kvarvarande arbeten finns listade i punktform på white-boarden i stugan. 
Vad gäller fortsättningen med projektet beslutar mötet om att ha en arbetsvecka 
= nr 30. 
     

 
6. Samband 

Leif LPG har fått förfrågan om sambandsuppdrag av Ljuslingsbackens 
Fälttävlansförening lördagen den 7/7. Oklart exakt hur många som behövs i 
nuläget men Leif har hursomhelst tackat ja till erbjudandet. Mer info kommer 
från dem. 
 

 
7. Övriga frågor 

* Ordföranden tar upp frågan om Sten SM6GQQ:s hedersmedlemskap. Beslut: 
fastställande görs i samband med årsmötet 2013. Beslutet är enhälligt. 
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* Bengt OEF redovisar även föregående styrelsemötes övriga punkter. 
 
* Tändspole till den av Sten skänkta gräsklipparen ska hämtas av Karsten, den 
finns nu i Ulvåker. Kostnad: 468:-. 
 
* Kjell –TOL läser upp inkommet mail från SM6LPF i vilket han visar sitt 
intresse för att köpa gasolvärmaren av klubben. Efter att medlem tidigare kollat 
aktuella beg-priser på blocket beslutas att sätta priset till 800:- utan tub. 
Ny utan tub kostar 1.600:- 
 
* Leif berättar att IW4BLG, Piero Luigi som tidigare besökt oss på klubben nu 
har för avsikt att komma till Sverige igen perioden 6/8 – 19/8. 
 
 

8.  Ordföranden avslutar mötet. 
   
 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


