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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2013-06-25 
Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE (ansluter i punkt 6), 
SM6TOB, SM6GOR, SM6LPF, SM6MDF, SM6VYM, SM6LJP, SM6MJY och Karsten 
Beck. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi 

SM6TOB Bengt berättar att vi på Plusgirot idag har 17.939:- och i handkassan 
995:-. Inga större utgifter väntar, allt är i nuläget reglerat. 

 
3. HF 

Inget att ta upp. 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna används sparsamt och fungerar alltså. 

 
5. VUHF 

Mötet går igenom vad som gjorts sedan förra mötet. Det är många punkter som 
gjorts färdiga och det har jobbats på riktigt bra. Vajer har nu inköpts, 40m 
varmförzinkad 10 mm, och klarar 4,6 ton. Denna kommer att bli perfekt till 
säkerhetsanordningen i H:et. Återstående innan lyft är att förstärka klampningen 
genom stiftning eller svetsning och montering av kablaget i masten.  Nya pinnar 
i elevationsrotorn ska monteras och väderskyddet tillverkas till den rotorns 
motor. 
Nästa arbetsdag blir kommande lördag, sedan får ytterligare tider bestämmas när 
huvudsemestrarna gått igång. Spontana insatser utöver detta är tillåtna. 

 
6. Övriga frågor 

Angående sambandet 6/7; -LPG är lovad kartor onsdagen 26/6 av Kastenman. 
Han har nu fått in 11 signalister vilket ska räcka. 
 
-VYM önskar att en arbetsgrupp bildas som ska ägna sig åt fastighetsskötseln. 
Styrelsen ger Johnnie –VYM full delegation att ge förslag på vad han vill ska 
göras och att värva arbetskraft till dessa arbetsuppgifter.  
 
I samband med denna diskussion tar –THE upp problematiken med att hålla 
gräsmattan i ordning. –LPG föreslår att en overall samt ett par stövlar inköps så 
dessa finns i stugan tillgängliga för vem som än klipper. Detta underlättar vid t 
ex ”tisdags-klippning” när man ändå är uppe i stugan. Leif åtar sig även att 
inhandla bränslen. 
 

7.  Ordföranden avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


