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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2012-09-25 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE,  SM6TOB, SM6PAG, och 
SM6GQQ . 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt förklarar mötet öppnat. 
 
 
2. Ekonomi 

Sten informerar om den ekonomiska ställningen: Plusgirot 22.811,37 bank 
2.711:- samt kassa 900:-. Sten har utlägg på totalt cirka 3.700:- som gäller 
tidningsprenumerationer, årsmöteskostnad och biobiljetter till föredragshållare. 
Ekonomin bedöms som förhållandevis god. 

 
 
3. HF 

Inga att diskutera.. 
 
 

4. Repeatrarna 
Inget att diskuteras, det konstateras bara att ingen korrigering på 70-repeatern 
vad gäller utfrekvensen  ännu är gjord. 

 
 
5. VUHF 

SA6BPD Daniel har filmat hur stort rotorns glapp är, denna film ska redigeras 
och sedan läggas ut på Youtube för att ge Prosistel möjlighet att kunna granska 
och se hur det ser ut i ”verkligheten”. Daniel har haft och kommer att ha fler 
diskussioner med SJR, och han i sin tur med Italien för att reda ut hur vår 
reklamation ska hanteras. 
 
Galvaniseringen på de sista detaljerna till infästningar i masten är nu gjord 
genom Olov –PAG:s försorg. 
 
Mötet diskuterar idén om att montera rotorn ett steg upp i masten för att slippa 
det rör som det uppstår torsion i. Projektledarna tittar vidare på detta. 
 
Frågan om vi av säkerhetsskäl ändå inte ska använda den andra masten (HF) i 
stället lyfts ännu en gång upp. Mötet kommer fram till, att då det inte heller är 
riskfritt att ha en KT-34XA i nuvarande HF-mast gör mötet bedömningen att det 
är så mycket jobb för en förhållandevis liten vinst att inget byte ska göras. 
Primärt ska en avlastning av H:et ske genom att använda vajrar för att höja 
säkerheten i masten när lyftet gjorts..  
 
För att undvika att bilister om de kör av vägen och träffar det stagfäste som är 
närmast landsvägen, ska Henrik Berggren på Kommunen vidtalas om att vi kan 
få betongsuggor att skydda stagfästet med. Ansvarig för frågan blir SM6THE. 
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6. Samband 

Inga förfrågningar att behandla har inkommit. 
 

 
7. Övriga frågor 

* -MDF Stefan har via Kjell –TOL skickat med offerter på någon form av 
ytterbelysning att sättas i experiment-masten. Mötet beslutar att anamma Pers 
förslag om att montera de kvicksilverlampor han har liggandes hemma och som 
han kan skänka i stället.  
 
* Bengt -TOB redovisar sitt och Daniels förslag om att driftsätta väderstationen 
igen. Detta förutsätter att en lösning på bredbandsfrågan i stugan har hittats för 
att bl a kunna köra programmet ”Team Speak” . Idén bygger alltså på att 
väderstationen strömförsörjs och körs på samma el och uppkoppling. Stationen 
använder en ”mini-dator” och drar endast 5 W. Mötet bedömer idén som både 
genomförbar och bra. Alternativa bredbandslösningar fortsätter att utredas av 
våra IT-funktionärer i första hand. 
 
* Olov –PAG tar ännu en gång upp frågan om masten vi erbjudits vid 
Blängsmossen. Per –THE får ännu en gång uppdraget att reda ut med den person 
som kontaktat honom om detta vilka förutsättningar som gäller, t ex hyra, får 
den stå där den är, får vi fälla den när vi vill etc.  
 
 
 

8.  Ordföranden avslutar mötet. 
   
 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 
 SM6TOL    SM6OEF 


