
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2019-03-26  i SARK 

Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SA6AQD, SA6BPD, SM6GOR, SM6BWD, SM6GQQ, 

SM6OPM, SM6THE, SM6SLI och SM6LPF. 

Plats: klubbstugan 

1. Ordföranden Bengt SM6OEF öppnar mötet. 

 

2. Ekonomi: Kassa 318:-  PG 86 234:-.  Kommande utgifter är hyra 250:- och el 618:-. Det har 

inkommit 12 600:- i medlemsavgifter och F6-masten är nu fakturerad  1.000:-. 

  

3. HF: Daniel –BPD har nu varit i kontakt med AM-Svets i Skövde. De ursäktade sig för 

fördröjningen av tillverkningen av trianglarna men är nu igång med produktionen lovar dom. 

Galvanisering återstår sedan. 

  

4. VHF: ordföranden redogör för mötet angående styrelsens diskussioner beträffande 

arbetsplattformarna och de förmodade höga kostnaderna för dessa. Mötet beslutar försöka  

hitta ståltrappor med ”rygg” i stället i begagnat skick. Inga beslut tas i övrigt. 

  

5. Repeater: Inget att avhandla. 

 

6. Övriga frågor: Bengt –TOB ställer frågan om det finns intresse av att besöka Skövde Energi 

AB. SM6GRQ Jan har gjort nya kommunikationsinstallationer där. Mötet ser positivt på att 

göra ett besök. 

    TOB påminner om ”Svenska Portabeldagen” helgen 6-7/4. Enkelt sagt slås tävlingarna 

Svenska naturreservat och Svenska sjöar ihop och det gäller att köra så många QSO som 

möjligt mellan sjöar och naturreservat.  

    Mötet informeras om den inventering Jan –GOR gjort av det material vi fick överta från 

MARK, Mariestads Amatörradioklubb vid deras nedläggning. Beslutas att via hemsidan 

erbjuda klubbens medlemmar att köpa detta material på budgivning. Detta ska göras genom 

att dela upp materialet, 10 st läggs ut i 14 dagar, när tiden gått ut läggs ytterligare 10 objekt 

ut o s v. Det som eventuellt inte säljs ska läggas ut på Tradera.  Daniel ansvarar för 

hanteringen av auktionerna på hemsidan. 

    Beslutas om arbetshelger: 13/4 och 14/4 samt 27/4 och 28/4. 

    Magnus  -OPM erbjuder sig köra en demonstration av antennberäkningsprogrammet 

”MMANA-GAL” som enligt honom är ett riktigt bra freeware-program.. Inget datum sätts i 

detta läget men alla ser detta som intressant att få ta del av. 

  

7. Mötets avslutande: ordföranden avslutar mötet.  

 

______________________________________              _____________________________________ 

Bengt Frykler, ordförande                      Kjell Andersson, sekreterare 


