
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2016-09-27 I SARK 
 
Närvarande: SM6OEF Bengt Frykler, SM6SLI Christer Wäring, SM6GOR Jan Persson, 
SM6TOB Bengt Karlsson, SM6TOL Kjell Andersson, SA6BPD Daniel Jonsson, SA6AQD 
Magnus Hallqvist, SM6THE Per Larsson, SM6LPG Leif Gustavsson, SM6LJP Kent 
Gustavsson, SM6LPF Swen-Erik Borg, SM6JZZ Roland Persson, SM6GQQ Sten Holmberg, 
SA6SKA Poul Hansen och SM6VYM Johnnie Öhlin. 
 
Plats: Klubbstugan 
 
1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi:  
 
Bengt –TOB redovisar kassabehållningen 95:- och Plusgirot 27.233:-. I denna summa ingår 
sponsringsersättning från Per –THE med 5.000:- som tack för hjälp med markberedning 
hemma av –TOL, -OEF och –BPD Daniel i somras. Utgifter som väntar närmast är Loopra 
(webhotell) 99:-, hyra 250:- och el 284:-. Kommande inköp ska finansieras via vårt konto hos 
Studiefrämjandet då året börjar närma sig sitt slut och att kontot då ska vara nollställt. Vi har 
3.171:- innestående. 
 
3. Repeater: 
 
Missljudet från repeatern är nu åtgärdat. 
 
4. HF: 
 
Cushcraft R4-vertikalen är nu på plats i experimentmasten. Klubben lånar den på obestämd 
tid av Magnus och fungerar bra. 
 
5. VHF: 
 
SM6TEB Owe jobbar vidare med de mekaniska delarna på rotormontaget. Ny styrlåda är 
snart klar via Daniel, lite programmering återstår. Förhoppningarna finns kvar om ett montage 
innan det blir för kallt och halt i masten. 
 
6. Projekt i övrigt: 
 
Brädfodringen på stugans baksida är nu justerad.  
Målning med rödfärg på diverse ställen har gjorts av Per –THE. 
SM6JBC, SM6GOR och SM6VYM genomförde fyrhelgen den 20/8 från Fjuköarna. 
 
7. Övriga frågor: 
 

a) Bengt –TOB vill understryka vikten av att QSL-kort som lämnas till klubben för 
leverans till SSA måste vara sorterade. 

 
 
 



b) Bengt lägger också fram förslaget om att SMFF (Svenska Naturreservat) skulle kunna 
köras i SK6EI:s regi. Detta skulle kunna stärka klubbens ekonomi genom att varje 
deltagare erlägger en mindre avgift för att delta i SMFF. En avgift för webbplatsen till 
Artech skulle bli den enda kostnaden i sammanhanget, Sten hävdar att det blir 
sponsring därifrån men det har inte undersökts. Avgiften blir högst sannolikt ”ringa” 
hursomhelst.  Bengt behöver dock 1-2 personer som hjälper till med lite 
databasunderhåll och och även serva deltagarna med att svara på mailfrågor.  
Som exempel på priser nämns att de 10 högst placerade vid årets slut kan delta 
kostnadsfritt nästkommande år. Någon form av diplom ordnas också.  
Efter diskussioner bestäms att Bengt –TOB ska prata med vår andra aktiva medlem 
inom detta område, SM6BWD Tomas om han kan tänka sig stötta upp med hjälp. 
Dessutom kontaktar Bengt SM7FSK Peter Hall som har tillgång till material för att ge 
kartinnehållet uppdateringar. Går allt i lås säger mötet OK till att detta körs igång 
2016-01-01. 

 
c) Mötet beslutar återlämna det av –JZZ Roland lånade Hopper-modemet. Detta 

verkställs direkt efter mötet. 
 

d) Ytterligare förslag till mötet från Bengt –TOB gäller att ansluta Swish till klubben. 
Mötet diskuterar för- och nackdelar och beslut tas om att bordlägga frågan tills 
ytterligare information har införskaffats. 

 
e) Behovet av en rejäl röjning i stugan är akut. Mötet beslutar om att utlysa en arbetsdag 

2016-10-15 via hemsida och SMS-kedja. Medlemmar som anmäler sig villiga att 
hjälpa på detta möte är; LPG, TOL, TOB, SA6BPD och SA6SKA. Fler välkomnas 
givetvis denna dag. 

 
f) Mötet beslutar även om deltagande i kommande CQWW Contest som körs helgen 29-

30/10. Ett körschema ska upprättas, något krav på deltagande hela testen finns inte 
utan detta ska vara en möjlighet att vi ska komma igång lite igen vad gäller 
testkörandet från SK6EI, och kanske främst för att låta våra nyaste medlemmar få 
ytterligare rutin och höja operatörskompetensen inom detta område. Men viktigast av 
allt; ha kul!  –TOL kontaktar Janne –REA om detta. 

 
 
8. Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
 
Justeras    Vid protokollet 
 
 
 
_______________________  _____________________ 
SM6OEF  Bengt Frykler   SM6TOL  Kjell Andersson 


