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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2015-03-31 

Skövde Amatörradioklubb 

Plats: Klubbstugan Billingen. 

 

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

SM6MDF, SA6AQD, SM6VYM, Kenneth Pettersson.  SM6BWD, SM6REA 

och Morgan Johansson ansluter i punkt 4 och under punkt 5 anländer Emil och 

Melvin Olsson. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet.  

 

2. Ekonomi 
Plusgirot 18.192:- och kassa 307:- . Bengt –TOB meddelar vidare att 

i Plusgirots saldo ingår sponsring till ett värde av 7.902:- via 

inbetalningarna av medlemsavgifterna. Samtliga medlemmar från 

2014 har nu betalat utom SM6NRM, SA6BCM och SM6AMS. 

 
3. HF 

Ingen aktivitet föreligger p g a de markarbeten som påbörjats och de 

har gjort att vi inte har satt upp den nedblåsta Delta-Loopen igen. 

Mötet beslutar att G5RV:n i stället sätts upp då den är betydligt 

mindre och inte kommer att vara i vägen.  

 
4. VHF 

Daniel rapporterar att han nu lyckats efter viss möda att demontera 

den trasiga rotorn. och avvaktar nu pris på reservdelar från SM7SJR. 

Av ekonomiska skäl måste vi själva hitta och bygga en egen lösning 

som är kraftig nog att klara kraftiga vindar. Mötet diskuterar olika 

tänkbara lösningar. Alla uppmanas att ha ögon och öron öppna för 

att hitta snäckväxlar. 

 

Vidare redogör Daniel för aktuellt läge beträffande störningarna från 

SK6W Karlsborg. Han har mailat SM6CTQ Kjell Nerlich och bett 

honom ta kontakt med BPD för att boka ett datum (helst påskhelgen) 

för att vi gemensamt ska undersöka och prova utrustningar för att 

säkerställa var problemet ligger. Han har ännu inte fått någon 

respons. 

 

De 3-elementsantenner för 2 meter som klubben beställt av firma 

SJR har nu via medlemmars besök på Eskilstunaloppisen 

transporterats till Skultorp där de är í säkert förvar hos Leif –LPG. 

15 stycken har vi och ytterligare en ska införskaffas. Samtidigt 

köptes kablage som är förberett för powerdivider för 8 antenner och 

finansierades via sponsring. 
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5. Repeatern 

Den uppdatering av programvaran som finns ska snarast göras på 

repeatern. Detta görs av repeaterfunktionärerna.   

 
6. Övriga frågor 

Bengt –OEF nämner den kursinbjudan han fått sig tillsänd från 

Studiefrämjandet. Anmälan till Veronica Lindberg senast 24/4. 

 

Stefan -MDF anser att han känner att det köps material till projekten 

i en omfattning där vi inte har säkerställt finansieringsfrågan fullt ut. 

Mötet diskuterar detta och det framkommer att det inte i något fall 

hittills funnits några risker med inköpen men att vi ska vara ännu 

mer vaksamma på hur vi handlar i framtiden. 

 

Den planerade nedläggningen av Mariestads Amatörradioklubb 

diskuteras då vi har bjudits in till diskussioner om ett eventuellt 

sammangående. Respektive förenings styrelse ska träffas och prata 

igenom hur vi eventuellt går vidare. Spontant anser vi att vi inte vill 

ha någon form av hopslagning utan att MARK avvecklar för sig 

själva och de som vill är därefter varmt välkomna in som 

medlemmar i SARK. 

 

Janne –REA sammanfattar den kurs som nyligen avslutats. Av de 11 

som var med från början kom 9 st till provläggningen. Av dessa har 

3 st gjort godkända prov. Om 4-5 veckor kommer det att bli möjligt 

att göra omprov, sannolikt hos provförrättaren SM7NDX Jan utanför 

Jönköping. Enligt färsk redovisning från Studiefrämjandet får SK6EI 

ett netto på 4.675:-. En enkät som SF sammanställt har skickats ut 

till kursdeltagarna och ska senare utvärderas ihop med handledarna. 

 

Leif –LPG vädjar till mötet om reserver till FMCK-sambandet 25-

26/4. Intresserade kontaktar honom direkt. 

 

Magnus –AQD önskar sätta upp en lampa i farstun och detta bifalles 

omgående. Han berättar också om hur elen nu är kopplad i det nya 

elskåpet. 

 

7. Ordföranden avslutar mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 Kjell Andersson   Bengt Frykler 

 SM6TOL    SM6OEF 


