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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2013-09-24 

Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, SM6LPF, 
SM6MDF ansluter i punkt 6, SM6LJP och SM6MJW. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi 

Information från kassören SM6TOB Bengt: behållning Plusgirot 21.337:- och 
kassan 995:-. Ekonomin bedöms som riktigt bra. 

 
3. HF 

Inget att behandla. 
 

4. Repeatrarna 
Båda repeatrarna är i funktionellt skick. 

 
5. VUHF 

Mötet går igenom vad som har gjorts under arbetshelgerna vecka 37 och 38. 
Återstår nu att göra: ytterligare förstärkning av rotorplatta och maströr; kablage 
för strömförsörjning och rotorindikering monteras. 7/16-kontakter har ordnats 
via Daniel –BPD som dessutom sponsrar med hela summan på 400:-. 

 
6. Övriga frågor 

Ordföranden redovisar de övriga frågor som uppkom under senaste 
styrelsemötet. 
 
En bättre begagnad PC har i våras skänkts av Kent –LJP och denna har nu 
driftsatts. Mötet beslutar att till denna inköpa en SSD-disk samt extra minne så 
den blir så snabb som möjligt. 
 
Vilka/vilket loggprogram som slutgiltigt ska användas när vi kommer igång 
diskuteras också. Beslut tas att Logger32 används för HF-trafiken och VQ-Log 
för VUHF. De som inte i nuläget kan hantera programmen loggar QSO:n 
manuellt i separat loggbok, dessa förbindelser läggs sedan in i efterhand. 
 
Beslut tas även om att röja och städa undan i shacket för att få plats med 
ytterligare en PC-skärm på operatörsplatsen.  
Daniel –BPD får uppdraget att upphandla 2 st likvärdiga skärmar, den vi nu har 
tas ur tjänst.  
 
Per –THE sponsrar med Windows 7 inklusive Kaspersky antivirusskydd till 
ovan nämnda PC.  
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Mötet beslutar även att införskaffa lämplig instrumentlåda för ev. ny 
konstruktion av kontroller för hörlurar, extra yttre högtalare och nivåkontroller 
för dessa. Först ska vi undersöka om det skulle gå att helt enkelt ”klyva” 
befintlig hylla och på det sättet få mer plats. 
 
Samtliga tidsskrifter från klubbens bildande till och med 2010 ska annonseras ut 
på hemsidan. Erbjudandet att gratis komma och hämta dessa gäller enbart 
medlemmar och ”först till kvarn” gäller. Annonsen ska ligga ute max en månad. 
Endast en uppsättning tidsskrifter ska fortsättningsvis finnas för de senaste 12 
månaderna som gått. 
 
Kjell –TOL får mandat, att om begagnad industridammsugare (Festtool) dyker 
upp, köpa en sådan för max 2.000:-. Detta kan bli möjligt via hans säljkontakt på 
just Festool. 
 
Klubben har via Sten GQQ:s försorg fått överta en dubbeldörr med karm att 
monteras i skjulet. 
 
Sophanteringen behandlas; beslut tas om att använda vanliga soppåsar (ej 
säckar) då det blir enklare för oss att löpande ta med och slänga i vanliga tunnor. 
 
 
 

7.  Ordföranden avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


