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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2013-03-26 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, SM6GOR, 
SM6LPF, SM6MDF, SM6VYM och Karsten Beck. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi 

SM6TOB Bengt delger mötet det ekonomiska läget: Plusgirot 22.244,- bank 
2.741:- samt kassa 995:-. 1.832:- återstår att reglera gällande utlägg för årsmötet 
samt två bidrag till Cancerfonden. Styrelsen genom Bengt –OEF föreslår mötet 
att avsluta bankkontot och ha ett enda konto att hantera för kassören. Mötet 
beslutar att detta görs. 

 
3. HF 

Inget att diskutera. 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna fungerar tillfredsställande. 

 
5. VUHF 

Rotorn har nu kommit tillbaks till oss efter att fabriken i Italien har tittat på den 
vad gäller glapp och funktion i övrigt. Denna kommer snarast att monteras för 
utvärdering om den är OK att använda nu. Vi bör hjälpas åt allihop att leta efter 
ett alternativ, risken finns att det inte är någon större skillnad på den vi nu har, 
trots resan till Italien. Daniel föreslår Annandag Påsk som arbetsdag att montera 
och testa rotorn på vilket mötet tar beslut på. Perioden 9-12 maj ska vi även 
försöka jobba så mycket det går med projektet.  

 
6. Samband 

Inga förfrågningar inkommit, FMCK bör höra av sig inom kort då det närmar 
sig deras tävling ”12-timmars”.  

 
7. Övriga frågor 

Per –THE och Johnnie –VYM åtar sig att sätta igen fönstret vid verandan. 
Per föreslår att vi ber att få ett konto på Swerotec i Skövde. Mötet säger ja till 
detta, dock med Per som enda medlem som får ta ut material på kontot. 
På Annandag Påsk ska även möjligheten att koppla in vår FT-7800 till yttre 
antenn (s k ”blindkäpp”) undersökas. Koax ska finas indragen och exakt vilken 
det är ska då utrönas. 
Kjell –TOL får i uppdrag att fråga sin kontakt på Festool om inköp av begagnad 
industridammsugare, vi behöver något lite kraftigare med tanke på den matta vi 
har i stugan. 
 

8.  Ordföranden avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


