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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2014-09-23 

Skövde Amatörradioklubb 

Plats: klubbstugan. 

 

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

SM6BWD, SM6MDF, SA6AQD, SM6LPF, SM6VYM, SM6HAB, SM6SLJ, SM6REA, 

SM6LJP, SM6GQQ och Karsten Beck. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet.  

 

2. Ekonomi 
Plusgirot 12.520:- och kassa 4557:- enligt kassören. Sommarens reparationer av 

stuga och skjul har kostat 8.545:-, budgeterat är 4.000:- men sponsringsmedel 

har inkommit som balanserar upp denna utgift. El och hyra totalt 605:- står på 

tur att regleras. Den nya Yaesu-repeatern som inköpts via Mobinet är nu betald 

och i klubbens ägo. Frivilliga bidrag till denna investering är välkomna för den 

som vill. 

 

 
3. HF 

De sista mastdelarna till 36-metersmasten har nu fraktats till oss. 

Deltaloop:en är uppsatt igen.. Daniel –BPD efterlyser projektgrupp och ledare 

för arbetet med renoveringen av HF-masten med antenner. Mötet beslutar om 

prioritering av arbetsinsatsen på kommande aktiviteter på utbildningssidan. 

 
4. VUHF 

Testresultaten känns något lite för klena. Inom en snar framtid ska prov göras 

med att koppla från ett antennpar för att se vad som händer och förändras, 

förhoppningsvis hjälper det att bli bredare i looben och fler stationer blir lättare 

körbara. 

 

Beträffande de 3-elementare som tidigare beslutats köpas av SM7SJR väljs 

Daniel –BPD att kontakta honom för att meddela att vi nu hämtar dessa. 

 

Den 4/10 kommer vi att ha ”öppet hus” med anledning av den EME-test som då 

körs. Tid som gäller är från 16.00 på lördagen och från 17.00 på söndagen. 

 
5. Repeatrar 

Den nyligen inköpta och installerade 2-bandsrepeatern från Mobinet/Yaesu 

”System Fusion” fungerar utmärkt. Den är i intrimningsstadiet men allt ser 

lovande ut så här långt. Mötet beslutar att gå på styrelsens förslag om att den 

används för trafik på 70cm-bandet. Mötet beslutar även att den gamla 2-

metersrepeatern fortlever och är i trafik som tidigare.  

 
6. Utbildning 

Beträffande våra planer på utbildning för att lättare kunna rekrytera nya 

medlemmar har Jan SM6REA gjort lite efterforskningar som han informerar om. 

Han har kontaktat Studiefrämjandet vilka kan hjälpa oss med lokal och även 

annonsering. Motprestationen är endast att deras logotype ska finnas med i 

annonsen. Daniel –BPD berättar om de olika nivåer för vad klubbarna runt om i 

Sverige debiterar kursdeltagarna. Flera olika varianter förekommer. Avgifter 

mixas med materiel, medlemskap och provavgifter i olika modeller. 
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Beslutas: 10 kurstillfällen 2014/2015 med juluppehåll. 

Beslutas: kursavgift 500:- inkluderande 1 års medlemskap i SARK.  

 

Kursmaterial och provavgift betalar deltagaren själv, totalt cirka ytterligare 

500:-. 

 

En utbildningsgrupp utses: SM6REA, SM6LPG, SM6TOL, SA6BPD, 

SM6BWD och SM6HAB. –REA åtar sig vara sammankallande för denna grupp. 

 

Vidare kan SM6GOR, SM6LPF och SM6TOB engageras på olika 

ämnesområden och i specifika frågor som föreläsare. 

 

Nästa steg blir att Jan –REA kallar gruppen till ett planeringsmöte för upplägg 

av de olika ämnena och fördelning. 

Daniel –BPD kommer att på hemsidan flagga för att utbildning planeras. 

 

7.  Övriga frågor 
Johnnie –VYM önskar hjälp med att tapetsera om.  Mötet bifaller önskemålet. 

-VYM ställer även frågan om någon har en äldre enklare kortvågsstation som 

han kan tänka sig ställa på andra våning, alternativt sälja till klubben. Denna 

station skulle i så fall ständigt stå framme och på ett enkelt sätt aktiveras ihop 

med Delta Loop:-antennen. Ingen närvarande på mötet har något att bidra med 

för stunden men ögon och öron hålls öppna om något objekt skulle dyka upp. 

 

Mötet informeras om att SK6EI nu även har en sluten grupp på Facebook. 

 

Magnus –AQD föreslår att en en dipol för 160-metersbandet sätts upp i 

nuvarande KV-mast. Inga beslut tas men idén anser mötet är bra. 

 

Bengt –OEF informerar mötet om det avtal han fått med Patrik Siipo om 

snöröjning. Siipo har en traktorgrävare som vi även kan få hjälp med annat än 

endast snöröjning. Den exakta kostnaden/debiteringen sätts efter att Patrik har 

fått röja ett par gånger och då vet mer exakt vad det kommer att ta i tid o s v. 

Bengt har dock fått löfte om att det ska bli billigare än vad som tidigare varit 

fallet, vi har blivit debiterade 800:-/tillfälle. 

 

Jan –REA tar upp frågan om SK6EI ska närvara på något sätt under de 

kommunaktiviteter som hålls under kommande sportlovsvecka. Lärargruppen 

tar sig en funderare på detta, i övrigt inga beslut. 

 

 

8. Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

  

 

 

 

 Kjell Andersson   Bengt Frykler 

 SM6TOL    SM6OEF 


