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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2014-06-24 

Skövde Amatörradioklubb 

Plats: klubbstugan. 

 

Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, SM6GOR, 

SM6BWD, SM6MDF och SA6AQD. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet.  

 

2. Ekonomi 
Kassa 760:- och Plusgirot 27.570:-. 

Kostnader som väntar i närmsta framtiden är hyra och el 650:-, nya QSL-kort 

600:- och aluminiumrör (ny toppspira HF-masten) 700:-. Ordföranden 

informerar deltagarna om de beslut som togs på styrelsemötet den 17/6 

angående upprivet beslut angående inköpet av effektinstrument och preamp via 

SM6THE. 

 
3. Samband 

Bengt –OEF redogör för det mail som inkommit från Kristina Edsberg, 

Ljuslingsbackens Fälttävlansförening. Bengt har än en gång redovisat varför 

SK6EI inte kan åta sig sambandsuppdrag och tipsat henne om att möjligen HBP 

(Henrik Berggren Produktion) skulle kunna vara behjälplig i stället.  

 
4. HF 

36 meter mast är inköpt via sponsring, samtliga mastdelar är ännu inte på plats 

på klubben. Leif –LPG har ombesörjt inköpet av nytt topprör till HF-masten, 

detta ska snarast flyttas till –THE Per för förvaring. 

 
5. Repeatrar 

70-cm repeatern är nu justerad och klar. Repeatern för 2m är för närvarande 

QRT.  

 
6. VUHF 

Bengt –OEF redovisar styrelsens diskussioner angående hantering och möjlig 

lösning på det störningsproblem som uppstått i NAC 144-testerna mellan SK6EI 

och SK6WW där det mesta tyder på ett tekniskt fel på någon del i SK6W:s 

utrustning. 

Daniel SA6BPD utsågs att kontakta SK6W (SM6CTQ och SM6JSM) för att 

starta upp en dialog och helst även få ett möte för att gemensamt diskutera fram 

en lösning. Mailutbyte uppstår (finns som bilagor detta protokoll) där 

ordföranden i LWDXG SM6CTQ enbart vill ha dialog ordföranden emellan i 

ärendet. Bengt mailar –CTQ styrelsens beslut att fullt delegera uppdraget för 

SK6EI:s räkning till Daniel Jonsson, SA6BPD, att föra vår talan. 

 

Leif –LPG informerar om att han nyligen postat 15 st direkt-QSL som gäller 

EME-QSO:n. 

 

7.  Övriga frågor 
Helgen 5-6/7 beslutas som arbetshelg för bl a uppstart för renoveringen av 

framsidan på stugan. 

Beträffande gräsklippningen måste fler hjälpa till. Listan på tavlan i stugan ska 

användas och medlemmar teckna sig för en vecka som passar dem. Så här långt 

har Christer –MJW gjort en fin insats med att sköta denna uppgift i princip på 

egen hand, stor eloge till honom ! 
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Tomas –BWD skänker 1 st brandfilt och 2 st skumsläckare till föreningen vilket 

givetvis är mycket uppskattat, dock hoppas vi att de aldrig kommer att behöva 

användas. 

 

8. Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

  

 

 

 

 Kjell Andersson   Bengt Frykler 

 SM6TOL    SM6OEF 


