
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2021-03-30 i SARK  
Närvarande: SA6BPD, SM6TOB, SM6OEF, SM6GOR,SM6LPG, SM6TOL, SM6LPF, SA6AQD, SM6OPM, 
SM6THE  
 
Plats: Videokonferens. 

1. Mötet öppnas: 
Ordföranden Bengt SM6OEF förklarar mötet öppnat.  

2. Ekonomi:  
Behållning: Kassa 29kr,   PG 68.346kr 
 
Kommande utgifter: 
Elförbrukning 834kr 
Hyra 250kr 
Radcom £59 
 
Kontantkassan tas bort och ersätts med Swish via kassören. 
 

3. HF:  
Vår yaesu 3000 har blivit uppdaterad med senaste versionen. 
Detta för att kunna köra på 5MHz-bandet. 
 
4. VHF:  
En ny rig Icom IC-9700 har köpts in och vår Kenwood TS-2000x skall nu säljas av. 
Medlemmar har första tjing för 7000kr 
DX-radio 9000kr BVSA. 
Styrelsen har beslutat att sälja Signalinken USB för 8-900kr på DX-Radio. Klubbens medlemmar 
kommer att ha företräde att köpa den för 500kr. 
 
Kvarstående punkter större punkter gällande VHF-projektet: 
- Ett stag återstår att kontrolleras, shackel och ev. kätting skall bytas på staglina utmot vägen. 
- Arbetsplattform skall monteras i den nya mastsektionen. 
- Tillverkning av förband mellan mastsektioner. (AM-svets) 
- Hitta leverantör av u-bult till förstärkningsförband och arbetsplattformar. 
- Montering av koaxialkabel genom rotor och rotorplatta. 
 
Årets tester på 2meter och 70cm har varit aktiverade på klubbens befintliga antennpark. 
 
5. Repeater och Fyr:  
Inget att avhandla. 

 

6. Stadgeändring: 
Årsmötet har föreslagit stadgaändring gällande valberedningens medlemmar. 



Förslaget är att valberedningens medlemmar skall minskas från 3 till 2 medlemmar. 
Mötets mening är att vi skall minska valberedningen från 3 till 2. 
Ny kallelse för ett separat möte inom 60 dagar och endast avhandla denna fråga. 
 
 
7. Övriga frågor: 
Mindre soptunna/hink skall införskaffas för att ersätta den befintliga soptunnan vi har idag. 
Siste person som lämnar stugan ser till att soporna slängs, detta för att minimera oinbjudna gäster 
som exempelvis möss. 
 
 
En ny kaffebryggare skall införskaffas till klubben. Denna köps av den kaffedrickande THE. 
 
Arbetsdag söndagen den 11:e April kl 09:00. 
 
 
8. Mötets avslutande:  
Ordföranden Bengt SM6OEF avslutar mötet. 
 
 

__________________________________        ____________________________________  
Bengt Frykler, ordförande               Daniel Jonsson, sekreterare 

 

 


