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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K,  2014-03-25 

Skövde Amatörradioklubb 

Plats: klubbstugan. 

 

Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, SM6LPF, 

SM6BWD, SM6GQQ, SM6MDF. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden SM6OEF Bengt öppnar mötet.  

 

2. Ekonomi 
Information från kassören; kassa 760:- och på Plusgirot 14.412:-. 

En kommande investering är ett mätinstrument från Bird Electronics, modell 

5014 till en kostnad på cirka 5-6000:- exkl. moms. Ett utbildningspaket från 

SSA ska inköpas och som primärt ska finnas tillgängligt i klubbstugan. 

Mycket positivt rent ekonomiskt är att vi har 3 st samband inbokade och klara; 

förutom FMCK sista helgen i april även Ljuslingsbacken Fälttävlansförening 5/7 

och 6/9. 

 
3. HF 

Mötet beslutar om inköp av en 50 mm aluminiumspira via Tappers i Falköping. 

Längden är 6 meter och ska monteras i KV-masten. Kostnad cirka 500:-. Det är 

hög tid att sätta upp Delta-Loop:en igen också. 

  

4. Repeatrarna 
70-cm är extremt mycket fel i frekvens nu och åtgärd krävs snarast. 2-meters 

repeatern fungerar tillfredsställande. Mötet diskuterar behovet av just repeatrar; 

behövs båda? Ska vi ha någon överhuvudtaget ? Beslut tas om att det planerade 

projektet i kommunmasten läggs ned vilket dessutom frigör 7/8-kablar till KV-

projektet. 

 
5. VUHF 

Leif –LPG föreslår att föreningen köper  Per –THE:s Kuhne-preamp för 1.600:-. 

Därefter byggs en antennförstärkare ihop med denna preamp. Mötet säger ja till 

detta förslag. 

Swen-Erik –LPF föreslår att vi ska låna en transverter för utvärdering. Mötet 

beslutar att vi ska avvakta en tid med detta. 

 
6. Övriga frågor 

Att vi snarast bör måste märka upp vår utrustning är mötet helt enigt om. 

Förslaget från Daniel –BPD är att material av värde numreras, motsvarande 

numrering ska sedan finnas i databasen/materialförteckningen och där ska även 

tydligt framgå vem som äger objektet. Möter fattar beslut att gå på Daniels 

förslag. 

 

Frågan nya QSL-kort; färska foton är nu tagna av –THE och –AQD Magnus. De 

nya korten ska användas till all trafik från SK6EI. Beslutas: korten ska på 

framsidan ha foto och klubbsignal.  Baksidan används helt till övriga uppgifter. 

Daniel åtar sig att göra ett förslag som han senare kommer att redovisa. 

Beställning på 1.000 st läggs därefter till Tony, LZ1JZ som har stor erfarenhet 

av produktion av QSL-kort. 
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Per –THE vill förstärka vårt skalskydd. Beslutas att en i sidled skjutbar grind 

görs och monteras vid köksingången. Daniel har material och tittar på en 

lösning. 

 

Tomas –BWD väcker frågan om hur vi vid fara utrymmer från fastigheten. Det 

fönster som finns på gaveln sätts även det igen på samma sätt som vi gjort med 

det andra gavelfönstret. Förutom att det innebär ett underlättande vid utrymning 

från fönstret i radioshacket med rep eller repstege vinner vi också ytterligare vad 

gäller energiförbrukning. Mötet beslutar även om inköp av två stycken 

brandsläckare (skum) på Biltema á 348:- styck. Vi placerar en på varje våning. 

 

-Leif vill påminna om att alla sopor ska läggas i den röda hink som finns i köket 

och endast där. Inget annat att slänga avfall i får hängas upp någon annan stans i 

stugan!  

 

 

7.  Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

  

 

 

 

 Kjell Andersson   Bengt Frykler 

 SM6TOL    SM6OEF 


