
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2017-09-26 I SARK 
 
Närvarande: SM6OEF Bengt Frykler, SM6TOB Bengt Karlsson, SM6TOL Kjell Andersson, 
SA6BPD Daniel Jonsson, SA6AQD Magnus Hallqvist, SM6THE Per Larsson, SM6LPG Leif 
Gustavsson, SM6SLJ Christer Wäring, SM6XOU Kari Nyrhinen, SM6GQQ Sten Holmberg, 
SM6LPF Swen-Erik Borg, SM6GOR Jan Persson, SM6REA Jan Sundberg, SA6KEP 
Kenneth Pettersson och SM6HFV Knut Åmark. 
 
Plats: Klubbstugan 
 
1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi:  
  
Bengt –TOB redovisar; kassabehållning 52:- och Plusgirot 45 762:-. Kommande utgifter är 
hyra 250:- och el 337:-. Avgifter till SMFF har inbringat 6 400:-.  
Nämnas bör att 20´av Plusgirosaldot består av ersättning från flytten av Arken Zoo. Janne –
REA passar på att tacka för ett snabbt och bra jobb av de medlemmar som hjälpte till med 
detta. 
 
3. HF: 
 
Inget att avhandla förutom att ett deltagande i SAC SSB i oktober planeras. 
  
4. VHF: 
 
Galvning återstår av rotorplattorna, Daniel har gjort de sista finjusteringarna på dessa. Per och 
Daniel åtar sig att lösa vilket företag som ska utföra jobbet och transporten av dem dit. 
Beträffande antennkursen återstår nu 4 antenner av 16 att tillverka sedan kan den avslutas. 
Powerdividrarna har anlänt. 
Beslut tas om arbetsdag kommande lördag den 30/9 med diverse aktiviteter. 
 
5. Repeater: 
 
Inga förändringar sedan förra kvartalsmötet, Mötet beslutar ge repeatergruppen i uppdrag att 
undersöka möjligheten om ett annat QTH för repeatern. 
 
6. Övriga frågor: 
 

a) Bengt –OEF fått en inbjudan från Studiefrämjandet Skövde om en konferens som hålls 
17-18 november. Ingen närvarande anmäler intresse. 

  
b) Knut –HFV uppdaterar mötet om den pågående avvecklingen av SK6QW. Önskemål 

finns nu att SARK övertar både 6M-fyren och 70cm-repeatern som finns på 
Katrinefors i Mariestad. Fyren ska dock plockas ned från Snapen. Osäkert om vi 
driftsätter fyren inom snar framtid då den måste flyttas i frekvens innan något 
monteras upp. Var vi skulle placera denna är också oklart. Av praktiska skäl kommer 
sannolikt repeatern att få gå tills något fel uppstår, därefter blir den tyst. Detta kommer 
att påverkas av om Hans –CFO i framtiden kommer att ha acess till utrymmet där den 
är placerad. Hans kommer för övrigt att gästa oss kommande tisdag och har 



förmodligen mer information. MARK vill ha stöttning av oss när den sista röjningen 
görs inför slutbesiktning av lokalen som sker innan 31 december i år. 

 
c) Larmet är nu klart och aktiverat, instruktioner finns på hemsidan om hur det ska 

hanteras. Inloggning krävs givetvis. Belysningen inomhus styrs helt av larmet, 
ytterbelysningen ska alltid vara påslagen. Via Leifs försorg finns nu också nyckel till 
skjulet. 
  

d) Beslut tas om inköp av en gräsklippare, Klippo med Hondamotor, till en kostnad av 
ca. 7.000:- . Leverantör blir Swedol och Per inhandlar denna. 

 
e) Nu finns en telefon inkopplad på övre våning. Numret är 0738-480795.  

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


