
Protokoll fört vid kvartalsmöte 2022-12-13 i SARK  
Närvarande: SA6BPD, SM6TOB, SM6OEF, SA6FAX,  SA6AQD, SM6LPF, SM6LPG, SM6OPM, SM6TOL 
 
Plats: Klubbstugan 

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

2. Ekonomi:  
Behållning: Girot: 79960kr 
 
Inkommit under året: 
SMFF 6700kr 
Kommunjakten 16550kr 
 
Kommande utgifter: 
SSA 480kr 
El: 476kr + 540kr 
Hyra 250kr 
 
Senaste utgifterna: 
AM-svets 4501kr   
Kabelskor 118kr 
Lampa 625kr 
Fästmaterial 1166kr 
 

3. HF: 
6m antennen är nu monterad i experimentmasten och avstämd. 
KT34:an som skall under nästa år monteras i kortvågsmasten behöver man gå igenom under vintern, 
så att vi under våren kan koncentrera oss på monteringen av denna i experimentmasten. 
 
Delarna från AM-svets är svetsade och det som kvarstår innan galvning, är att man skall svetsa fast 
ett gäng rörklammer. Dessa behöver införskaffas och svetsas fast. 
 
Byggnation av ny rotorstyrning pågår och de delar som behövs för denna har nu kommit hem. 
 
Staglinorna i kortvågsmasten behöver bytas ut i samband med utbytet av masttopp och kommande 
antenninstallationer. Dessa behöver beställas hem, Per SM6THE skall kolla upp detta tillsammans 
med Stefan SM6MDF, för att sedan lägga en beställning. 
Beträffande stagning med parafillina längst upp i masten behöver diskuteras vidare och inget vi tagit 
beslut på ännu. En inventering av hur mycket lina vi har behöver utföras. 
 
Deltalopen har blåst ner och har ersatts med 3st hissblock, där vi nu kan hissa upp trådantenner efter 
behov. 
Klubbens SDR-mottagare på hemsidan har tidigare använt Deltaloopen, någon ny antenn är inte ännu 



monterad. 
Vi behöver bestämma om vilken framtida antenn som skall användas till denna SDR-mottagare.  
Ett skyddsrelä som kortsluter ingången till SDR-mottagaren behöver installeras som ett skydd inför 
kommande kortvågsaktiviteter och tester. Detta för att vi skall slippa koppla ur SDR-mottagaren varje 
gång vi kör och minimera risken ifall detta skulle missas. 
 
Vi har kört CQWW-SSB den 28, 29 oktober med ett resultat på 603st QSO och CQWW-CW den 25, 26 
november där vi lyckades få till hela 1000st QSO. Snyggt jobbat!! 
 
Antennväxel som idag är uppsatt och monterad i VHF-shacket bör flyttas till kortvågsshacket. 
Detta för att renodla VHF-shacket och skapa en bättre närhet till växeln och enklare hantering. 
 
 
4. VHF:  
Det spröt som hade försvunnit när VHF-antennen gick av har hittats i skogen. 
Ett rör för att skarva den trasiga bommen skall THE försöka plocka fram, då han tror sig ha ett sådant 
i sina gömmor. 
 
En diskussion gällande kommande antenner för 70cm anser vi skall placeras i kortvågsmasten. Detta 
är något som får diskuteras efter att vi fått upp kortvågen och att VHF-antennen är reparerad. Detta 
för att vi inte skall skapa fler pågående projekt. 
 
Vi har kört ARRL EME-testen under hösten. 
Under testen fick vi en bekräftelse på att vi är något döva som vi tidigare har misstänkt.  
Detta bekymmer har vi nu lyckats att ringa in, till att det är vår nätverksanslutning via parabolen som 
stör.  Exakt vad det är som skapar själva störningen är fortfarande okänt. Då det krävs lite klättring 
för att kunna testa vidare med annan nätverkskabel och parabol skjuter vi på detta tills lite varmare 
väder.  
 
Om man kör test i stugan och stänger av nätverket, måste man försäkra sig om att luftvärmepumpen 
sätts i sparläge innan man lämnar stugan. När nätverket är avstängt fungerar nämligen inte 
styrningen av luftvärmepumpen som normalt styrs via vår websida. 
 
 
5. Repeater och Fyr:  
UHF repeater och 6m fyr fungerar. 
Frågan diskuterades om att flytta på vår 70cm repeater, vilket är något vi skjuter på framtiden. 
 
6. Övriga frågor: 
Vi behöver se över så att all belysning fungerar som den skall, styrelsen gav Magnus SA6AQD detta i 
uppdrag. Generellt bör vi alla hjälpas åt att se över alla elförbrukare, då vi behöver reducera vår 
elförbrukning i stugan. 
 
 



QSL-kort för SK50EI, behöver tryckas upp. 
Vi skall vid årets slut göra en summering av hur många kort som behöver tryckas upp. 
I Logger32 har vi idag 2 separata loggar, en för SK6EI och en för SK50EI. 
Uppskattat antal QSO med signalen SK50EI är i skrivande stund 1400st. 
 
Vi behöver få till en bra fungerande backup till våra loggar i klubben. 
Leif SM6LPG har skänkt ett usb-minne på 2gb för detta, men dataansvariga behöver även se över så 
att vi har ett fungerande och automatiskt system. Sedan måste datorerna i de olika shacken prata 
med varandra. 
 
Frågan ställdes under mötet om vilka kommande tester under nästa år vi önskar att köra och en 
kommande test är CQ WPX  
 
En kamera i köket skall kopplas in till stugans larm och endast vid utlöst larm kommer kameran att 
filma. Detta är för att kunna se om det är skarp larm eller inte för att snabbare kunna konstatera om 
man behöver ringa till Polis eller inte. 
 
Nästa årsmöte blir den 26 februari kl15:00. 
Valbara positioner är, Ordförande, kassör, materialförvaltare SM6THE samt ordinarie ledamöter. 

Klubbens sida på QRZ.com har nu SA6FAX tagit över och snyggat till. 
 
Prenumerationen för tidningen Radcom har nu löpt ut. Mötets mening är att vi inte längre skall 
prenumerera vidare på denna tidning. 
Tidningen QST anser vi skall vara kvar, då det är många som läser denna. 
 
I Kommunjakten 2023, kommer Norge att vara med och köra. Starttiden för kommunjakten är den 
1/1-23 

Klubbens hemsida behöver uppdateras för att kunna påvisa på hur aktiva vi verkligen är. 
Här behöver vi alla bli bättre att skicka in bilder och reportage om vad vi pysslar med i klubben. 
SA6FAX kommer att hjälpa till med kommande uppdateringar på vår sida. 
 
Klubben har i uppdrag om att hjälpa till med försäljningen av Jan SM6GOR’s dödsbo. 
Efter mötets avslut kommer vi att köra en bildvisning och försäljning av de prylar som finns 
tillgängliga. 
 
 
7. Mötets avslutande:  
Ordföranden Bengt SM6OEF avslutar mötet. 
 
 

__________________________________        ____________________________________  
Bengt Frykler, ordförande               Daniel Jonsson, sekreterare 


