
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2018-03-27 I SARK 
 
Närvarande: SM6OEF Bengt Frykler, SM6TOB Bengt Karlsson, SM6TOL Kjell Andersson, SA6BPD Daniel 
Jonsson, SA6AQD Magnus Hallqvist, SM6THE Per Larsson, SM6LPG Leif Gustavsson, SM6SLI Christer 
Wäring, SM6XOU Kari Nyrhinen, SM6GQQ Sten Holmberg,  SM6GOR Jan Persson, SM6JBC Johnny Berg, 
SM6BWD Tomas Svensson ansluter under punkt 4. 
 
Plats: Klubbstugan 
 
1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi:  
  
Bengt –TOB informerar om aktuella saldon; kassabehållning 392:- och Plusgirot 53 714:-. Utgifter som väntar 
närmast är hyra 250:- och el 722:-. 
 
3. HF: 
 
Jan –GOR har haft kortvågsradion Yaesu FT-757 hemma för en test vilken visade på ett fel som bör rättas till. 
Riggen uppförde sig underligt vad gällde högre effekt. Fler stationer kommer att provas av honom då det finns 
ett antal efter övertagandet från Mariestads Amatörradioklubb. 
  
4. VHF: 
 
Galvning av rotorplattorna ska ordnas, 50 st byglar har beställts av Ahlsells i Skövde. Våren måste nu inväntas 
så arbetena kan påbörjas på allvar. 
 
Det återstår nu endast 2 st 3-elements yagiantenner att tillverka. 
 
5. Repeater: 
 
Inget nytt att diskutera. 
 
6. Övriga frågor: 
 

a) Nya gräsklipparen ska hämtas; ansvarig är Per –THE. Vår gamla beslutas läggas ut på blocket, Daniel –
BPD ordnar med detta. 

  
b) Mötet beslutar om inköp av DECT-telefon att användas till vanlig telefontrafik, inga larm eller liknande 

ska knytas till denna utan den vi redan har tjänstgör vidare med den uppgiften. Den nya ska placeras på 
nedre våning. 

 
c) Magnus –AQD slår än en gång ett slag för för att samtliga registrerar sig i TRELLO-appen som är en 

anslagstavla som löpande uppdateras av medlemmar vad gäller arbetsdagar, arbetsuppgifter etc. 
 

d) Bengt –OEF har kontaktats av SM6CFO Hans från MARK. Hans har kollat kontakt med SM6JSM Eric 
på SSA:s kansli i Karlsborg huruvida signalen SK6QW kan fortleva som en s k ”familjesignal” som 
knyts till SK6EI. SK6QW får hemadress Skövde och detta kostar 160:-/år. Mötet är positivt till detta 
förslag från Hans. 

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


