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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2015-09-22 

Skövde Amatörradioklubb 
Plats: Klubbstugan Billingen. 
 
Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SM6THE, SM6TOB, SM6MDF, SM6HAB, 
SM6LPF, SM6MJW, SA6KEP.  SM6BWD, SM6REA (ansluter under ”övriga frågor”), 
SM6GOR, SM6XOU, SM6GQQ och Morgan Johansson. 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  
 
2. Ekonomi 

Behållningen på Plusgirot är 12.452:- och i kassan finns 187:- . Utgifter som 
väntar är Webbhotell 99:-, el 327:- och hyra 250:-. Faktura för gångna 
säsongens snöröjning har kommit och slutade på 3.938:- och ska även den 
betalas inom kort. På kontot hos Studiefrämjandet har vi 2.301:-.  

 
3. HF 

Inget att diskutera eller att besluta.  
 
4. VHF 

Mötet beslutar inköpa den växellåda/rotor som Daniel har hittat på till en 
kostnad av 13.000:- plus moms. En vädjan görs till samtliga på mötet att om 
möjligt lämna ett bidrag till detta köp och en insamling påbörjades omgående. 
Pengarna bokförs på ett för denna sponsring specifikt konto. Alla uppmanas att 
informera de som inte nu är närvarande om önskemålet om frivilliga bidrag när 
vi träffar dessa medlemmar. 
 
En översyn av masterna ska göras inför vintern med prioritet på HF-masten som 
nu saknar en av stagvajrarna.  

 
5. Repeatern 

En uppgradering av programvaran ska göras och en kontroll av brusspärrens 
funktion.  

 
 
6. Övriga frågor 

Erbjudandet från Arken Zoo att sälja korv med bröd samt kaffe kommer att 
utföras kommande lördag den 26/9. Arrangemanget gäller ”Hundens Dag” och 
lockar kanske upp till 500 besökare. Överskottet av försäljningen tillfaller 
klubben. Det är SM6MDF med YL samt Kenneth SA6KEP som jobbar med 
detta. 
 
Stefan nämner att han på årets Loppis-dag som arrangerades av SK6LR träffade 
SM6YRB. Han ville komma med en grupp på studiebesök och föreslog att vi 
skulle ha en Field Day nästa år i samband med detta. Vi har detta i åtanke, 
mycket hänger på hur långt vi kommit i våra arbeten som återstår. 
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Önskemål har kommit från våra nyaste medlemmar om att få information och 
hjälp vad gäller QSL-hantering och om Loggprogrammet ”Logger32”. Detta ska 
vi givetvis ta tag i. Janne –REA föreslår att vi även deltar på ett enkelt sätt i 
kommande test ”CQWW” längre fram i höst, detta för att ge både nya och gamla  
medlemmar chansen att prova på testkörande och få lite insyn i vad det handlar 
om. Mötet tycker det är en bra idé och Janne åtar sig att samordna detta. 
 
Sten –GQQ har skänkt en projektor som vi kommer att ha stor nytta av på flera 
sätt, mötet tackar för denna gåva ! 
 
Elskåpet till HF-masten har nu anlänt. Det sitter provisoriskt vid mastfoten. 
 
Den planerade Arduino-kursen kommer att startas upp senare i höst. 
Kursavgiften blir 500:- inklusive material. Bengt –TOB har en kort genomgång 
vad detta handlar om. Flera anmälningar inkom under mötet och fler ska få 
chansen. Kursen drivs ihop med Studiefrämjandet. 
 
Per –THE föreslår att mötet beslutar om att inomhusbelysningen är påslagen 
även nattetid. Mötet fattar detta beslut. 
 
Mötet beslutar att den belysning som finns utvändigt på nocken ska vara tänd 
nattetid. 
 
Beslutas också att en rörelsedetektor ska monteras till den lampa som sitter vid 
ytterdörren. 
 
Tomas –BWD ställer frågan om det finns intresse av ett studiebesök på Skövdes 
ambulansstation längre fram i vinter. Frågan besvaras med ”ja”. Han undersöker 
möjligheterna mer i detalj för ett genomförande. 
 
Bengt –TOB och Arne –HAB har nu gjort våra fönster helt färdiga. 
 
 

7. Ordföranden avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 
 
 Kjell Andersson   Bengt Frykler 
 SM6TOL    SM6OEF 


