
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2017-12-12 I SARK 

Närvarande: SM6OEF Bengt Frykler, SM6TOB Bengt Karlsson, SA6BPD Daniel Jonsson, SA6AQD Magnus Hallqvist, SM6THE Per 

Larsson, SM6LPG Leif Gustavsson, SM6SLI Christer Wäring, SM6XOU Kari Nyrhinen, SM6GQQ Sten Holmberg, SM6GOR Jan Persson, 

SM6REA Jan Sundberg, SA6KEP Kenneth Pettersson, SM6MSD Roland Falck, SM6HAB Arne Nohlberg, SM6YTX Per-Erik Lövgren och 

SM6OPM Magnus Nilsson 

Plats: Klubbstugan 

1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 

2. Ekonomi: 

Bengt –TOB redovisar; kassabehållning 142:- och Plusgirot 48 810:-.  

Kommande utgifter är hyra 250:- , SSA 480:- , RSGB 580:- och el 725:- 

En sammanställning av studiefrämjandet kommer att göras då Tomas Svensson kommer hem från sin resa. 

Eventuella medel från Mariestad är ej klart då återställning av klubbstuga pågår och kostnad för detta är ännu ej klart. 

3. HF:  

a) SDR-mottagare för 80 meter är installerad och i drift. 

Mottagaren är inkopplad på vår Delta loop och finns tillgänglig att lyssna på via vår hemsida. 

 

b) CQWW kördes av SA6KEP Kenneth och SA6SKA Poul. 

Konditionerna var dåliga och operatörerna upplevde en massa brus på både Delta loop och vertikalen. 

Det blev några körda  QSO ändå. 

   

4. VHF:  

a) Galvaniseringen återstår av rotorplattorna.  

 

b) Beträffande antennkursen återstår nu 4 antenner av 16 och stackningskablage att 

 tillverka. 

 Kursen är ej avslutad och kommer att fortsätta då vi planerar att uppmonteringen av 

 antennerna kommer att ingå i kursen. 

5. Repeater: 

 Flytt av UHF repeater skall ske för att testa annan omgivning. 

 Provkörning kommer att ske antingen i klubbstugan eller från frisksportarstugan. 

 I skrivande stund ej klart utan detta är något som repeaterfunktionärerna får ta ställning till. 

 

6. Övriga frågor:  

a) Värmepumpen har blivit ett kärt barn. 

 Bengt TOB kollar möjlighet om service. 

 Är det något större fel kan det bli aktuellt med en ny luftvärmepump. 

 

b) En elbugg av fabrikat Svebry säljs av till Sten för 250kr enligt överenskommelse under 

 detta möte. 



c) Larmet var ej aktiverat sedan förra tisdagen och stod olarmat från tisdagen fram till 

 lördagen.  

 Vi ber alla vara vaksamma så att larmet verkligen blir påslaget när vi lämnar  

 stugan! 

 Bengt TOB kommer att köra löpande genomgång av larmet på tisdagar för de som har 

 behov. 

d) Vi diskuterade en eventuell kommande utbildning i Raspberry Pi och det verkar finnas ett stort intresse för detta. 

 Då antennkursen kommer att fortsätta till antennerna är uppmonterade samt att rotorn till VHF antennen skall monteras, så var 

mötets mening att skjuta på Raspberrykursen till dess att de andra projekten är klara. 

 

e) Utbildning för nya sändareamatörer. 

 Nytt utbildningsmaterial finns framtaget och det är ett nytt kompendium på ca 600 sidor. 

 Det är fortfarande mycket fel och fel nivå i det nya paketet och någon bra studievägledning saknas. 

 HAB Arne har varit i kontakt med SSA för att reda ut en del oklarheter. 

 HAB Arne och LPG Leif kommer att kolla vidare och hålla oss uppdaterade om hur det  

 framskrider.  

 

f) Datum för årsmötet. 

 Datum för årsmötet är nu klart.  

 Det blir den 25:e Februari kl 15:00. Adressen är Gransikagatan 6, d v s samma adress som 

 sist. 

 KEP Kenneth ordnar med smörgåstårta. 

 Väl mött! 

 

7. Ordföranden avslutar mötet. 

Justeras     Vid protokollet 

_______________________   _____________________   

SM6OEF Bengt Frykler    SA6BPD Daniel Jonsson 


