
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2022-03-22 i SARK  
Närvarande: SA6BPD, SM6OEF, SM6TOL, SM6LPF, SA6SKA, SA6AQD, SM6LPG, SA6FAX, SM6THE, 
SM6DHF, SM6TOB, SM6OPM, SM6KEP. 
 
Plats: Videokonferens i klubbstugan. 

 
 
1. Mötet öppnas: 
Ordföranden Bengt SM6OEF förklarar mötet öppnat och välkomnar speciellt SM6DHF och SA6FAX. 

 
2. Ekonomi:  
Behållning: Girot:  99.683kr 
 
Inkommit: 
Medlemsavgifter: 13800kr 
SMFF: 3900kr 
SM290: 15300kr,  (359st personer). 
Sponsring: 3800kr 
En antenn KT34 har skänkts till klubben. 
 
Kommande utgifter: 
Hyra: 250kr 
El: 754kr 
 
 
3. HF: 
Mastsektioner som vi tidigare hittat och diskuterat om behöver hämtas hem. 
Här måste vi boka in en tid snarast för avhämtning, då det har gått lång tid. 
 
Då staglinorna är dåliga i kortvågsmasten, skall dessa bytas ut i samband med monteringen av ny 
mastsektion och rotor. 
Här behöver vi få ut en annons på DX radio inom kort. 
Någon form av lagring till toppspiran under rotorn behöver till, detta för att minska belastning på 
både rotor och spira samt förenkla framtida arbeten i masten. 
 
 
4. VHF:  
En av våra antenner för 2M har blåst av i vinter. 
THE har varit uppe i masten och säkrat upp den bakre del av antenn som blåst av. 
Koaxialkabeln till antennen verkar ha klarat sig, som tur är. 
Detta är något som vi måste åtgärda och en plan på hur vi skall gå tillväga beträffande kran/bomlift 
behöver tas fram. 



Leif och Kjell har hjälpt Hasse SM6CVX och som tack för hjälpen har Hasse skänkt en 6M antenn. 
Den 2022-04-02 skall Leif och Kjell till Hasse igen för att hjälpa honom och försöka hämta hem 
antennen. 
Antenn är idag trasig och nytt material behöver köpas in och frågan är ställd till Tappers. 
LPG har försökt att få tag på Tappers ang. materialet under en tid, men utan resultat. 
Får vi inga svar blir det aktuellt att skicka förfrågan vidare till annan leverantör. 
 
 
5. Repeater och Fyr:  
UHF repeater fungerar. 
 
6M-fyren är igång och skall flyttas snarast till Frisksportarstugan. 
LPG och LPF har varit rekat hur det ser ut, bäst är att sätta antennen i den nedre delen av masten då 
det är mycket monterat i mitten av masten. 
TOB mailade till GRQ under mötet om när vi skulle kunna få installera fyren i Frisksportarstugan. 
Innan mötet var slut, fick vi svar från GRQ om att han kan i stort sett när som. 
Däremot påpekade GRQ att det är bäst att vi sätter antennen i den övre delen av masten, då det 
finns befintlig FM radio i den nedre delen idag. 
Det skall inte vara något som direkt saknas för en installation, då vi har både antenn och kablage. 
 
 
6. Övriga frågor: 
En offert på ny luftvärmepump skall tas in, då befintlig pump inte fungerar som den skall. 
THE har fått i uppdrag att ta fram ett förslag och offert, THE har inte hunnit kolla på detta ännu men 
återkommer. 
 
Styrelsen har gett godkännande till inköp av bättre headset till vår ICOM 9700. 
LPG tar bollen och beställer hem ett Heil-headset som är anpassat för denna radio. 
  
En smidigare lösning för QSL-kort har diskuterats i styrelsen och där DARC skulle kunna vara en 
lösning. 
Man designar först ett eget kort och när man vill skicka iväg QSL-korten, laddar man bara upp en 
ADIF-fil tillsammans med det egendesignade kortet. 
QDURU har en liknande lösning, fast där engelskan på hemsidan är mycket bättre än den hos DARC, 
enligt SM6DHF. 
SM6DHF har själv använt QDURU med god belåtenhet. 
I nästa QTC kommer det att finnas en artikel om just detta och vi inväntar därför med att ta något 
beslut i hur vi skall gå vidare. 
 
Regler för nycklar till klubbstugan pågår. 
BWD har börjat ta fram ett förslag som han kommer att presentera för styrelsen och som vi sedan 
skall ta ett beslut på. 
 

 



Arbetsdag är planerad till den 2022-04-15 kl09:00. 
 
Det har skickats en förfrågan till OH-land om att få dra igång en kommunjakt i OH. 
Vi har inte fått något svar ännu, men diskuterade om att även ställa frågan till KWU för att hitta rätt 
för detta projekt. 
 
 
7. Mötets avslutande:  
Ordföranden Bengt SM6OEF avslutar mötet. 
 
 

__________________________________        ____________________________________  
Bengt Frykler, ordförande               Daniel Jonsson, sekreterare 

 

 


