
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2021-06-22 i SARK  
Närvarande: SA6BPD, SM6TOB, SM6OEF, SM6GOR, SM6TOL, SM6LPF, SA6AQD, SM6THE, SM6BWD, 
SM6LPG 
  
Plats: Videokonferens. 

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

2. Ekonomi:  
Behållning: Kassa 29kr, PG 76.358kr 
(SMFF har hittills dragit in 4400kr i år.) 
 
Kommande utgifter: 
Elförbrukning 549kr 
Hyra 250kr 
 
Befintlig eltaxa kommer att ersättas i höst med en effekttaxa. Hur detta kommer att påverkas oss 
ekonomiskt vet vi inte i dagsläget. 
 
3. HF:  
SK6EI/P har aktiverats under Portabeltesten söndagen den 2021-05-16 av Björn SA6AVB och Mats 
SM6TPJ. 
Även vår SM6TOB passade på att köra denna testen med egen signal. 
 
Vi har för avsikt att börja titta på rotor och rotorstyrning till HF-masten. 
BPD skall samla ihop de saker han samlat in och skall ta med detta till stugan. 
Vi skall se om vi kan fördela det arbete mellan oss för att avlasta BPD som just nu drar ett stort lass 
på sitt företag. 
 
4. VHF:  
Kenwood TS2000 är såld till SM0-land för 9000kr. 
 
VHF-projektet: 
Lösning på arbetsplattformens infästning har tagits fram och vi skall ”börtha” arbetsplattformen i 
masten. 
Burtonklämmor har beställts av THE och har kommit hem. 
 
Till själva förstärkningsförbandet så har man köpt ett par u-klammer från Biltema för att se om dessa 
kan passa. Dessa verkar passa ändamålet och BPD justerar ritningarna på förbandet och skickar dessa 
till AM-svets för tillverkning. 
 
Stagningen av mast har kontrollerats och enligt arbetsgruppen kom vi fram till att stagningen är 
intakt och de grävda hålen är nu igensatta. 
 
Kvarstående punkter innan lyft: 



- Montering av arbetsplattform i mast. 
- Montering av koaxialkabel genom rotor och rotorplatta. 
- Tillverkning av förband mellan mastsektioner. (AM-svets) 
- Ändring av hålbild skall justeras i shimsplåtarna. 
 
Arbetsdag 7/3 lördag kl 09:00 är planerad. 
 
5. Repeater och Fyr:  
Våra repeatrar och fyr fungerar. 
 
Fyrens nätaggregat har gett upp och nytt aggregat måste införskaffas. 
Efter montering av nytt aggregat och provkörning skall flytt till nytt QTH planeras in. 
TOB pratar med Janne GRQ ang. kommande flytt av fyr.  
Flytt av fyr bör göras till hösten, då 6 metersaktiviten är hög i skrivande stund. 
Däremot bör fyren flyttas ut från VHF-shacket tillsvidare. 

 
6. Övriga frågor: 
Fråga gällande våra styrelseprotokoll om dessa läggs upp på hemsidan, berättade TOB att dessa inte 
läggs upp på vår hemsida. 
 
Då vi har kylvaror i klubbstugan, har man nu kopplat in ett larm som aktiveras när strömmen går till 
kylskåpet. 
Blir det fel när man är i stugan, kommer siren att ljuda och tala om att strömmen har gått. 
 
BWD har skaffat fram en stålgrind, som nu är avlämnad uppe i klubbstugan. 
Kan denna anpassas till vår klubbstuga som ett extra invändigt skydd? 
 
Toalett har beslutats att byggas i vår hall. 
De gamla garderoberna skall rivas och ny vägg med toadörr skall monteras upp. 
 
Låsbyte har diskuterats. Idag är stugans lås ej godkänt av försäkringsbolaget och vi har några nycklar 
på vift. 
Ett elektronisk lås är dyrt, men TOB har ev. en fullösning på gång som eventuellt skulle kunna 
fungera, men skall kolla vidare i detta. 
 
Panelen på klubbstugans södra gaveln behöver åtgärdas, då vi riskerar att få fuktskador. 
Inventering av materialbehov för detta göres under nästa arbetsdag. 
Panelen behöver åtgärdas under sommaren. 
 
Beträffande beslut att minska valberedningen från 3 till 2 personer. 
Ett utskick med kallelse om detta kommer att skickas ut. 
 
 
8. Mötets avslutande:  



Ordföranden Bengt SM6OEF avslutar mötet. 
 
 

__________________________________        ____________________________________  
Bengt Frykler, ordförande               Daniel Jonsson, sekreterare 

 

 


