
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2016-12-13 I SARK 
 
Närvarande: SM6OEF Bengt Frykler, SM6GOR Jan Persson, 
SM6TOB Bengt Karlsson, SM6TOL Kjell Andersson, SA6BPD Daniel Jonsson, SA6AQD 
Magnus Hallqvist, SM6THE Per Larsson, SM6LPG Leif Gustavsson, SM6LPF Swen-Erik 
Borg, SA6SKA Poul Hansen, SM6MDF Stefan Persson, SM6BWD Tomas Svensson, 
SM6HAB Arne Nohlberg, SA6KEP Kenneth Pettersson, och SM6REA Jan Sundberg, 
 
Plats: Klubbstugan 
 
1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi:  
  
I kassan finns nu 230:- och på Plusgirot 24.388:-. Vårt konto hos Studiefrämjandet har saldot 
3 171:-. Kommande utgifter är SSA 440, el 590 och hyra 250. En kommande intäkt är 2.400:- 
från Soundstar som ersättning för hjälp av Tomas BWD. Bokföringen visar ett resultat på 
15 590:- just nu. Ett helt nytt bredband har monterats och provkörs. Detta fungerar utmärkt 
och mötet beslutar köpa utrustningen av Per –THE. Denna kostar cirka 4.400:-. 
 
3. Repeater: 
 
Repeatern har tyvärr fått ett blåsljud på sig som hörs ganska tydligt vid sändning. Den upplevs 
också som en aning svår att öppna. Repeaterfunktionärerna felsöker. 
 
4. HF: 
 
Klubben deltog i CQWW SSB i oktober och det blev totalt 211 QSO:n. Vår Kenwood TS-
2000 har av Daniel öppnats så det är nu möjligt att sända över hela 40-metersbandet. 
Intentioner finns att delta i nästa års WPX-contest 25-26 mars. 
 
5. VHF: 
 
Daniel har med sig rotorstyrningen som nu är färdig för en demonstration.. Vad gäller de 
resterande delarna för rotorns slutmontering i mast och i vilket produktionsskede de är i, kan 
Owe -TEB inte helt redogöra för. Daniel har haft kontakt med honom nyligen. Mötet beslutar 
avboka resterande beställda delar av Owe –TEB och antar Daniels erbjudande om en 
alternativ lösning via kontakt han har. 
Tomas –BWD föreslår att vi bygger färdigt de 16 VHF-antenner (3-elementare) och gör detta 
i formen av en antennbyggarkurs/studiecirkel i Studiefrämjandets regi. 
 Först ska en materialinventering göras hemma hos Leif –LPG som förvarat materialet sedan 
inköpet. Mötet beslutar starta denna kurs, preliminär kursstart i januari 2017. Kursledare blir 
Tomas och teknisk support till honom är Leif. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Övriga frågor: 
 

a) Bengt –TOB berättar att det inkommit 50 st anmälda inför starten av nästa års SMFF. 
Bengt som driver denna tävling efterlyser någon som kan hjälpa till lite med själva 
driften av hemsidan, diplomframställning tillika administration kring dessa. 
Intresserade vänder sig direkt till Bengt. 

 
b) Ordföranden informerar om att datum för årsmötet 2017 blir den 26/2 kl 15.00. Lokal 

är preliminärt bokad på Gransikagatan i Skövde och kommer att användas om ingen 
annan plats kan hittas. 

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


