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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2015-06-23 

Skövde Amatörradioklubb 
Plats: Klubbstugan Billingen. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, 
SM6MDF, SA6AQD, SM6VYM, SM6HAB, SM6LPF, SM6MJW, SA6SKA, 
SA6KEP.  SM6BWD, SM6REA och Morgan Johansson. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  
 
2. Ekonomi 

På Plusgirot finns det 19.868:- och kassa 307:- . Närmast kommande 
utgifter är hyra 250:- och el 601:-. Fakturan gällande reservdelen till 
rotorn lyder på 2.350:- och sänds direkt till Studiefrämjandet för att 
regleras via vårt konto hos dem.  

 
3. HF 

Nu är G5RV:n uppsatt sedan en tid tillbaks. Den tillsammans med 
den kortvågsstation och matchbox, båda lån av SM6MJW Christer 
respektive SM6VYM Johnnie, gör att vi har möjlighet att aktivera 
oss på KV-banden.  

 
4. VHF 

Daniel informerar; reparationen av rotorn pågår, reservdelar har 
kommit. Han har dessutom hittat en växellåda specad för 10000Nm 
att jämföras med den vi nu har på 3500 Nm. Önskvärt vore att vi 
kunde införskaffa denna växellåda och en 3-fasmotor som 
tillsammans skulle göra oss betydligt tryggare vad gäller tålighet. 
Priset är cirka 25.000:- inklusive moms. Först måste det kontrolleras 
att denna lösning går att montera i masten givetvis. En projektgrupp 
för rotorarrangemangen ska bildas och Daniel erbjuder sig vara 
projektledare för gruppen. Inga konkreta beslut tas, mötet diskuterar 
denna nya idé förutsättningslöst. 

 
5. Repeatern 

Per –THE berättar att måndagen den 22/6 driftsattes vår nya repeater 
slutgiltigt och nu kan även vårt avtal med Mobinet fullföljas. Bilder 
på installationen samt en montagebeskrivning kommer att skickas till 
dem via Bengt –TOB. Det missljud som hörts från repeatern har 
dessutom lokaliserats och åtgärdats.    
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6. Övriga frågor 

Ordföranden ger en lägesbeskrivning vad gäller de arbeten som 
pågår just nu;  
 
ett dräneringsbehov har uppkommit efter att kabeldiket grävts.  
 
Parkeringens slut måste märkas upp så man lite lättare kan bedöma 
hur långt fram det är körbart.  
 
Gräsklipparen är under reparation, Per –THE har klippt den senaste 
gången med sin egen åkklippare.  
 
Projektledare har via styrelsen tillsatts enligt nedan: 
Inre arbeten: SM6TOB Bengt 
Yttre arbeten: SA6BPD Daniel 
Grävningsprojekt: SM6THE Per 
 
Två arbetshelger ska hållas, den första blir helgen 27-28/6 och nästa 
därefter 11-12/7, 
 
 

7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


