
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2019-09-24  i SARK 

Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6TOB, SA6BPD, SM6OPM, SM6THE, SM6LPF, SM6GOR, SM6LPG, 

SM6JBC och SM6GQQ. 

Plats: klubbstugan 

1. Ordföranden Bengt SM6OEF öppnar mötet. 

 

2. Ekonomi: Kassa 29:- och  PG 100 398:-.  Kommande utgifter är hyra 250:- och el 356:-.  

Auktionen av vissa inventarier och försäljning av ”F6-masten” har gett oss ett tillskott av 

totalt 18 272:- som ingår PlusGirots aktuella saldo.  

 

3. HF: Ordföranden informerar om det inköp av en Yaesu FTDX-3000 som han gjort enligt 

tidigare beslut. Han lyckades hitta en station som är i princip fabriksny, såld första gången 

juni i år. Priset blev SEK 12 169:- vilket måste anses vara mycket bra. 

Cushcraft R4 (lånad av SA6AQD) är nu inkopplad på övre våning och kan alltså börja användas 

fullt ut. 

 

4. VHF: Daniel –BPD meddelar att han tvingats sända AM Svets CAD-fil i ett annat format då de 

inte kunnat öppna de som de fått tidigare. Gäller kompletterande delar till rotormontagen. 

Klubben har deltagit i VHF-tester som tidigare med bra resultat. 

Swen-Erik –LPF berättar att han har kommit en bit på ett bygge som gäller en fyr på 6M-

bandet. Han undrar om klubben vill vara med och betala detta bygge mot att den körs med 

klubbsignalen. Den ska gå i provdrift på 50.460 MHz från hans QTH i första läget för inkörning 

och sedan flyttas till någon av de master klubben har att tillgå. Mötet beslutar anta hans 

erbjudande. 

Galvaniseringen av rotorplattorna är nu klar, kostnaden 2 800:- sponsras av Per –THE. 

 

5. Repeater: Inget att avhandla. 

 

6. Övriga frågor: Hans, SM6CFO, har besökt oss nyligen och hade då med sig mer material från 

före detta SK6QW. Detta ska inventeras och ses över. Han överlämnade även nycklar till 

”HK2” = Katrinefors Bruk där en repeater för 70 cm finns i drift. Nycklar har nu Hans och Per 

–THE. Ett besök där kommer att göras av några från –EI för att orientera oss om hur det ser 

ut på plats. 

Bengt –TOB informerar om den uppdatering som gjorts vad gäller vårt larm. Nu finns även en 

funktion för händelse av brand inbyggd. 

Mötet beslutar om inköp av en begagnad högtalare till den inkommande FTDX-3000, en 

originalhögtalare som finns begagnad hos Limmareds Data & Radio för 1 200:- ska omgående 

beställas. 

 

7. Mötets avslutande: ordföranden avslutar mötet.  

 

 

______________________________________              _____________________________________ 

Bengt Frykler, ordförande                      Kjell Andersson, sekreterare 


