
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2021-12-14 i SARK  
Närvarande: SA6BPD, SM6TOB, SM6BWD, SM6OEF, SM6LPG, SM6LPF, SM6TOL, SM6THE, SA6AQD 
 
Plats: Gransikagatan 
 

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

 

2. Ekonomi:  
Behållning: Kassa 0kr, PG 78686kr 
(SMFF har hittills dragit in 6300kr i år) 
 
Kommande utgifter: 
Ställdon till VHF-mast 8104kr 
El 1074kr 
Hyra 250kr 
 
 

3. HF: 
En begagnad KT34XA har köpts in för 1500kr, då vi ansåg att vår befintliga antenn behöver lite kärlek 
och delar. LPG, AQD och TOL har tillsammans hämtat hem denna antenn från QTH, strax söder om 
Kumla. SM6LPG sponsrade klubben med denna antenn samt transporten hem. 
Tillsammans skall vi plocka ihop vår befintliga antenn med den nyinköpta, för att få ihop en fullt 
fungerande antenn. 
Planen är att denna antenn skall monteras och hissas upp i kortvågsmasten, under det kommande 
året. 
Vi skall kolla med JBC ifall det finns möjlighet till att få vara i hans garage när vi skall montera och 
reparera den nya antennen, då det är 2st spröt som är illa däran. 
 
Kommande arbeten när vädret blir lite bättre: 
Mastsektionen som vi skall använda till kortvågsmasten behöver tvättas av med högtryckstvätt, då 
det är mycket färg som flagar. 
Denna skall sedan målas om i grön färg och montering av rotor skall sedan ske innan vi välter upp 
mastsektionen för test av rotor och antennmontage. 
 
Under vintern skall BPD tillverka de sista mekaniska delarna till rotorn. 
En ny rotorstyrningslåda behöver sättas ihop och programmeras. 
 
2st mastsektioner och 1st stagtriangel har vi lyckats få tag på i höst och som skall hämtas hem. 
Priset för mastsektionerna är 1500kr/st och stagtriangel 600kr. 
 
 



4. VHF:  
Äntligen har det hänt! 
Den nya rotorn är på plats och vi har kört vår första deltävling i EME!  
Vår första deltävling i EME sedan 2013 slutade på 66 QSO, vilket var väldigt bra med tanke på de 
konditioner som var under själva testet. 
 
Efter lyftet av rotor och provkörning, fann vi att vatten tagit sig in i ställdonet för eleveringen och vi 
kunde inte elevera våra antenner. 
Nytt ställdon har köpts hem och inväntar nu varmare väder för montering. 
Det gamla ställdonet har renoverats i all hast och återmonterat i masten för att kunna köra testerna 
nu i vinter. 
 
Nästa deltävling för EME är under helgen 18/19 december. 
 
 
Kvarstående punkter: 
Givare för elevering behöver justeras/programmeras om, då denne visar ca 15grader fel i viss lutning.  
Vi har i det nya rotorprogrammet gjort en tillfällig kompensering så att det ändå är fullt körbart. 
 
Förstärkningsförbandet till mastsektionerna är galvaniserat och plåtar till u-bult skall svetsas fast 
innan montering sker i mast. 
Skruvar/U-bult för detta behöver införskaffas. 
 
Vi behöver rätta till alla kablar i shacket för att få bort alla kablar som inte används samt att inte de 
grova kablarna skall bryta sönder kontakterna. 
 
 
5. Repeater och Fyr:  
UHF repeater fungerar, men en service/översyn är önskvärd då vi misstänker att något stör vår 
repeater. 
 
6m fyren är igång och snurrar från klubbstugan och inväntar flytt till nytt QTH, som kommer att bli i 
Frisksportarstugan. 
 
 
6. Övriga frågor: 
Klubben firar 50år  
Klubben kommer att under nästa är köra med en specialsignal SK50EI, speciellt under testerna. 
Eventuellt nya QSL-kort behöver tryckas upp för den nya signalen. 
Signalen skall luftas av våra medlemmar i den mån det går. 
Tanken är att man får låna signalen i ca 1 dygn i taget.  Styrelsen tar fram ett förslag. 
 
Luftvärmepumpen har varit ett kärt ämne under många år, då den har krånglat och inte gett en 
funktion vi önskat. 
Styrelsen har därför beslutat om att THE skall ta in en offert på en ny luftvärmepump. 



Den gamla luftvärmepumpen skall vi försöka flytta upp till ovanvåningen för att kunna få ett bättre 
klimat när vi kör test, speciellt under sommaren. 
 
Regler för nycklar till klubbstugan skall uppdateras. 
BWD tittar på ett förslag som han kommer att presentera för styrelsen och som vi sedan skall ta ett 
beslut på. 
 
Bengt TOB har kollat på möjligheterna till att starta upp "Svenska kommuner" vid årsskiftet, då det 
funnits önskemål i Sverige ifrån DL5 om att starta upp någon form av kommunjakt.  
(290st kommuner) 
Priset för detta kommer att bli 50kr/år och medlem. 
 
Leif LPG informerar om vikten med att vi måste lägga in loggarna i Logger32.  
Vi fick ett QSL-kort från DL där vi saknade loggning i Logger32. Nu lyckades LPG ta fram alla QSO via 
en cabrillologg som fanns i datorn. 
 

 
7. Mötets avslutande:  
Ordföranden Bengt SM6OEF avslutar mötet. 
 
 

__________________________________        ____________________________________  
Bengt Frykler, ordförande               Daniel Jonsson, sekreterare 

 

 


