
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2017-03-28 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, SM6BWD Tomas 
Svensson, SM6SLI Christer Wäring, SA6KEP Kenneth Pettersson, SM6XOU Kari Nyrhinen, 
och SM6GQQ Sten Holmberg. SM6REA Jan Sundberg ansluter under punkt 4. 
 
Plats: Klubbstugan 
 
1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi:  
  
Bengt –TOB redovisar; kassabehållning 307:- och Plusgirot 39 418:-. Kommande utgifter är 
hyra 250:- och el 530:-. Prenumeration QST i 3 år samt RSGB 1 år är betalt nu. I Plusgirots 
saldo ingår intäkter som gäller medlemsavgifter till tävlingen ”SMFF” med 5 550:-. 2 000:- 
kommer att gå tillbaks till deltagarna i form av vinster (sannolikt presentkort) efter 
tävlingsårets slut. Per –THE meddelar att han inte kommer att fakturera det nya bredbandet, 
förra kvartalsmötets beslut om att klubben skulle betala 4 400:- hävs i och med detta. Mötet 
och föreningen i övrigt mottager tacksamt denna sponsring givetvis. 
 
3. HF: 
 
Bengt –OEF informerar från styrelsemötet om det förslag Daniel –BPD lagt om att montera 
ned experimentmasten för att ha den klar att börja bestycka med rotorn och dess tillbehör. 
Denna sektion kommer att användas som toppsektion i VHF-masten som tidigare beslutats. 
R4-antennen flyttas då till skjulets gavel. Mötet anser att så måste ske. 
 
4. VHF: 
 
Antennbyggarkursen rullar på och framsteg görs varje gång. Kraftigare modifiering har gjorts 
och nu finns två färdiga antenner som är testade och klara. I första omgången blir det 8 
stycken (en stack),  och massproduktionen kan nu börja. Mötet beslutar om inköp av 2 st 8-
portars powerdividers som kostar EUR 128 /st. Dessa är en meter långa. Dessutom tas beslut 
om inköp av 40 st N-kontakter samt 50 st rörklammer inför montaget av antennerna på HF-
mastens ena ben. Leif –LPG kollar upp priser på dessa klammer.  
 
Monteringsplattorna till rotorn är klara, dock verkar ett par delar ha fått fel mått och i och med 
det blivit felaktigt svetsade. Kontrollmätningar görs snarast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Repeater: 
 
Per –THE berättar om den repeater, som är av samma modell som klubbens egen, han 
monterat på sitt hemma-QTH. Denna går på SK6EI:s gamla frekvens, 145 687,5 MHz, med 
subton 114,8.  
Den har signalen SM6THE/R. Per har i samband med detta montage lånat en s k ”2-stack-
santenn” av klubben.  
 
Vidare bör vår repeater som körs på 70 cm uppdateras vad gäller programvaran. Detta görs av 
Limmared radio och kostar 500:-. Eventuellt görs ett besök av några medlemmar en lördag 
och tar då med sig repeatern istället för att skicka den. Inget bestäms på detta möte. 
 
6. Övriga frågor: 
 

a) Bengt –OEF berättar på uppdrag av Johnny –JBC att det även i år blir en 
”miniexpedition” till Fjuköarna i Vättern 18-20/8. Intresserade kontaktar honom eller 
Jan -GOR. 

 
b) Ordföranden informerar på begäran från -JBC om att han önskar att några från 

klubben kommer till Tibro Motorhistoriska dag den 20/5 och marknadsför hobbyn på 
något sätt. Den militära radiobil som finns i Hallsberg (inte Askersund som nämns i 
protokoll från styrelsemötet) blir inte aktuell tyvärr. Inget beslut tas, intresserade 
kontaktar Johnny direkt för vidare diskussion och upplägg. 

 
c) Leif –LPG föreslår att undersökningar görs vad gäller elektroniska motmedel mot 

råttor och möss. I diskussionen framkommer att det finns modeller som ansluts direkt 
till vägguttag och kostar cirka 500:-/st. Beslutas om inköp av 2 st för utprovning på 
varje våning. 

 
d) Kjell –TOL informerar om den hjärtstartare han ordnat. Vad som krävs är ett nytt 

batteri och ett nytt set ”def-plattor”. Kostnaden för dessa detaljer hamnar på cirka 
4 000:-. Beslutas att inköpa detta. Utbildning kommer att ske via Studiefrämjandet till 
en kostnad av 0:- för upp till 12 deltagare enligt Janne –REA som haft kontakten med 
dem. Intresseanmälan från mötesdeltagarna tas upp; följande anmäler sig: THE, GOR, 
OEF, TOB, LPG, BPD, KEP, REA, SLI och TOL. På hemsidan kommer det även att 
upplysas om denna möjlighet att lägga en intresseanmälan till kursen. Datum bestäms 
senare. 

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


