
PROTOKOLL fört vid KVARTALSMÖTE 2018-06-27 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, SM6LPF Swen-Erik Borg, SA6SKA Poul Hansen, SM6GOR Jan Persson ansluter under punkt 4. 
 
Plats: Klubbstugan 
 
1. Ordföranden Bengt –OEF öppnar mötet. 
 
2. Ekonomi:  
  
Bengt –TOB berättar att vi i kassan för dagen har 42:- och aktuellt saldo på Plusgirot är 95 912:-. Utgifter som 
kommer närmaste tiden är hyra 250:- och el 436:-, fakturan från Limmareds Radio som gäller 2 st antennväxlar 
ska också regleras och är på 4 536:-. 
 
3. HF: 
 
Följande har åtgärdats sedan förra kvartalsmötet; Cushcraft R4 har flyttas till skjulets ena gavel, HF-masten är 
rensad från gammalt kablage och en draglina har satts upp för att underlätta monteringar av t ex antenner. 
Nya stagwirar ska ordnas, Jan –GOR undersöker vad vi ska beställa och till vilka priser. 
Antennväxlarna (Ameritron) har nu anlänt och finns att tillgå när det så blir dags. 
  
4. VHF: 
 
Ett par distansplattor återstår att tillverka sedan kan samtliga delarna till rotormontaget skickas på galvning. Det 
är därefter klart för uppsättning och det hoppas styrelsen på att kunna påbörjas efter 2018-08-20. 
 
5. Repeater: 
 
Mötet konstaterar att den fungerar. Ingen flytt planeras förrän VHF-projektet är avklarat. 
 
6. Övriga frågor: 
 

a) Styrelsen föreslår följande datum att bli arbetsdagar; 10/7, 17/7, och 27/7. Detta är tisdagar och möte 
beslutar anta förslaget, vitsen med tisdagar är att den som vill kan stanna kvar till klubbkvällen och 
behöver då inte åka två gånger för att delta på båda ”evenemangen”. 

  
b) Gräsklipparen är hämtad och använd några gånger, den fungerar och passar oss utmärkt. 

 
c) En DECT-telefon finns nu i stugan via Bengt -OEF:s försorg. Nummer och info om detta tillskott finns 

på hemsidan. Denna telefon ska endast användas för samtal och ska inte några andra tekniska 
kopplingar till något annat i stugan. 

 
d) Kallelser, oavsett verksamhet, ska nu gå ut till medlemmar via mobiltelefon och ”Supertext”. De som 

inte har appen får dessa meddelanden som vanliga SMS och kan även svara på det sättet. 
 

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


