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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2013-12-10 

Skövde Amatörradioklubb 
Plats: klubbstugan. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, SM6LPF, 
SM6BWD, SM6VYM, SA6BCM  
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet och utlyser en tyst minut för 
SM6SFO Oscar Bäckström som avled 2013-11-15. 

 
2. Ekonomi 

SM6TOB Bengt berättar att vi i kassan har 960:- och på Plusgirot 15.464:-. 
Försäkringsskyddet är omfördelat och masterna med bestyckning är skyddade 
upp till 140.000:- och inventarierna till 100.000:- till samma premiekostnad som 
tidigare. 

 
3. HF 

I samband med mastsektionslyftet nedmonterades delta-loopen. 
 

4. Repeatrarna 
2-meters repeatern är QRT beroende på lyftet i VHF-masten. 70 cm ligger 4 
kHz fel i frekvens, Stefan –MDF fick på senaste styrelsemötet uppdraget att 
föreslå ett datum för åtgärd. 

 
5. VUHF 

Den 17/10 gjordes äntligen lyftet av mastdel och ”H:et”. Dessvärre uppstod 
haveri redan cirka 3 veckor senare. Reservdel kom snabbt upp till oss från 
fabriken i Italien. Mötet uttrycker en förhoppning om att vädret ger oss 
möjlighet att kunna ha reparerat felet innan teståret 2014 börjar. 
Att utrustningen fungerar utmärkt fick vi bevis för då några medlemmar deltog i 
delar av EME-testen med mycket gott resultat. Trafiksättet var uteslutande 
JT65B. 
 

 
6. Övriga frågor 

Ordföranden redovisar de övriga frågor som uppkom under senaste 
styrelsemötet den 3/12. 
 
Beslut tas att teckna en prenumeration på den engelska tidningen ”Radcom” och 
från 2015 inte prenumerera på någon av de nordiska tidningarna. Efterfrågan 
hos medlemmarna för dessa är ytterst liten. 
 
Mötet diskuterar den del av övre våning vi ännu inte gjort något åt. Beslutas att 
en rejäl städning och rensning görs först. Därefter tar vi oss en riktig funderare 
på hur vi bäst organiserar den delen. Även garderoberna direkt innanför entrén 
ska röjas. I samband med denna diskussion tas beslut om att slänga det gamla 2-
meterssteget. Mötet bedömer att det är för mycket arbete kvar för att göra detta 
helt färdigt, och att inget större värde finns vad gäller delarna på 
begagnatmarknaden. 
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Årsmötesdatum blir denna gången 2014-02-23 kl 15.00 i Polishuset Skövde. 
 
Fråga om vi ska ordna nya QSL-kort uppkommer. Daniel –BPD får i uppdrag att 
ta fram ett förslag till nytt kort där ett fotografi finns placerat framsidan.  
 
 

7.  Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
  
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


