
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2022-06-28 i SARK  
Närvarande: SA6BPD, SM6TOB, SA6FAX, SM6OEF, SM6TOL, SA6AQD, SM6BWD, SM6LPG, SM6THE, 
SM6LPF. 
 
Plats: Klubbstugan 

1. Mötet öppnas: 
Vid öppnande av mötet avhölls en tyst minut för Jan Persson SM6GOR som har lämnat oss. 
 

2. Ekonomi:  
Behållning: Girot 91190kr 
 
Inkommit: 
Medlemsavgifter: 13800kr 
SMFF: 5650kr 
SM290: 16300kr 
 
Utgifter: 
Inköp av aluminium 6368kr 
Hörlurar 2079kr 
 
Kommande utgifter: 
Hyra 250kr 
El 366kr 
 
QST har styrelsen valt att inte prenumerera på längre, då den finns att läsa på nätet helt gratis. 
Detta gör att vi sparar 1500kr. 
 
Styrelsen har kommit med ett förslag för att avsätta en del pengar för en ev. framtida avveckling. 
Lämplig summa för att täcka en eventuell kranbil avsätts på 20kkr. 
Denna avsatta peng skall sedan ökas med ca 1000kr per år för att följa kommande prisökningar. 
Bengt TOB kollar upp om hur man rent tekniskt låser dessa pengar. 
 
Tecknande av nytt elavtal skall göras i juli månad med tanke på rådande omständigheter och de 
ökande elpriser som vi antar komma. 
Vi har idag ett avtal som går ut den siste augusti, varvid nytt avtal bör tecknas. 
Bengt TOB får fria händer att hitta det bästa avtalet och teckna detta. 
 
3. HF: 
Arbete av kortvågsmasten är påbörjad. 
Mastsektion 1 pågår just nu målning. 
En 6 meter lång ny spira på 75mm i diameter har beställts och kommit hem. 
Ritningar till vinkelhylla skall göras om och skickas till AM-svets för tillverkning. 
 
 



Ny burk med zink behöver köpas hem samt att vi behöver välta runt masten för att kunna måla den 
andra sidan. Per SM6THE anskaffar zinkfärg. 
 
Är det någon som har vägarna förbi Göteborg så finns det ny grönfärg att köpa på Kvibergs 
Överskottslager. 
 
Ballun till KT34 har köpts på Tradera och sponsras av ett gäng glada medlemmar. 
 
Röjning av växter och buskar bör utföras runt våra master och staglinor då det börjar växa igen. 
Detta är för att skydda våra staglinor och master. 
 
Staglinor behöver köpas in till masten, då dagens staglinor är bruna av rost. 
Per SM6THE kollar upp om vilka staglinor som behövs. 
 
4. VHF:  
Den trasiga antennen är nerplockad och det skall gå att skarva det trasiga röret. 
THE har ett passande skarvrör hemma och ersättningselement finns på klubben. 
Skarvröret kommer troligen behöva justeras något i yttermått, men det återstå att se när vi provat. 
SA6FAX har kollat om vad för korgbil som finns tillgänglig i Lidköping och det finns en korgbil som har 
en arbetsplattform på 25,5m.  
Detta anser vi inte räcka till utan vi behöver en korgbil som klarar en arbetshöjd på ca 30m. 
Alternativet är kranbil med korg för reparation av vår VHF-antenn. 
 
6M, G3WOS antennen vi fått av Hans CVX skall lagas och till detta har vi fått hem nya aluminiumrör. 
Den 18/7 skall Kjell och Leif åka till CVX och försöka ta med antennen hem. 
 
5. Repeater och Fyr:  
Fyren är nu flyttad till fd.Frisksportarstugan Jan GRQ, en Moxon antenn sitter som sändarelement. 
Fyren har varit flitigt spottad i Europa. 
Däremot behöver vi kolla så att vi är uppdaterade i repeaterkartorna. 
Idag verkar vi saknas i en del av dessa. 
 
Fyren är inte anmäld till SSA och detta behöver göras. 
Repeaterfunktionär får i uppdrag om att anmäla detta till SSA. 
 
6. Övriga frågor: 
Arbetsdagar. 
Kommande arbetsdagar läggs ut och förmedlas via supertext och hemsidan. 
O.S.A. för de som har möjlighet att komma, så att vi vet om vilka som kommer att komma. 
Detta för att planera för rätt arbete och eventuellt tilltugg. 
 
 
 
 
 



QSL-hantering. 
Avgift är 30öre per kort. 
Styrelsen anser att medlemmar betalar in avgiften till SSA och märker bunten med en blankett. 
Alternativet är att skaffa frimärken från SSA och klistrar på. 
BWD har tagit fram en blankett som skall skickas med ihop med QSL-korten. 
 
Framtida contester som klubben har som mål att köra: 
SAC-SSB, 9:e oktober 
CQWW, 29-30 oktober 
 
Larmdeckare till larmet har bytt plats mellan vardagsrum/kök då vi haft en del falsklarm. 
Detta för att felsöka och se ifall det är fel på deckare eller om det är något annat som krånglar. 
Beträffande larmöverföring bör vi se över så att vi har framtidssäker uppkoppling via mobilnätet 
(LTE), då det händer en del på den fronten. 
 
Ytterligare personer behövs för inringning vid larm i stugan.  
Frågan skall ställas till Christer MJW, som bor nära klubbstugan. 
Per THE är tillfrågad och har tackat ja till att vara med i styrkan. 
Finns det fler intresserade av att ingå i styrkan anmäler man sitt intresse till styrelsen. 
 
Det finns ett intresse i klubben om att köra en grundkurs i Raspberry Pi, beträffande programmering.  
Detta för att kunna få en grund till att kunna bygga enklare styrningar osv. 
Kursen avser vi att köra under kommande vinter. 
 
 
För att öka tillskottet i vår förening bör vi kolla på att köra en ny utbildning för certifiering av nya 
amatörer. En variant är att invänta en instegscertifiering som det diskuteras om inom SSA. 
Inga beslut är taget utan detta är något som vi får kolla upp under året. 
 
Magnus SA6ACT som hjälpt oss med att transportera material till klubben, blir medlem året ut. 
 
 
7. Mötets avslutande:  
Ordföranden Bengt SM6OEF avslutar mötet. 
 
 

__________________________________        ____________________________________  
Bengt Frykler, ordförande               Daniel Jonsson, sekreterare 

 

 


