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Protokoll fört vid kvartalsmöte med S A R K, 2014-12-16 

Skövde Amatörradioklubb 

Plats: Alströmergatan 5 Skövde. 

 

Närvarande: SM6OEF, SM6TOL, SM6LPG, SA6BPD, SM6THE, SM6TOB, 

SM6GOR, SM6BWD, SM6MDF, SM6LPF, SM6SLJ, SM6REA, SM6GQQ och 

SM6MJW. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet.  

 

2. Ekonomi 
Plusgirot 4.875:- och kassa 4557:- . Utgifter som väntar är XL Bygg 

3.260:- ./. kreditfaktura på cirka 500:-. Hyra och el beräknas till 

1.000:-. 

 

 
3. Repeatrar 

Uppgradering till nya Yaesu-repeatern finns nu och ska göras. Den 

dokumentation som Mobinet vill ha av installationen är ännu inte 

gjord men ska ordnas i samband med jul- och nyårshelgen. Ett 

apparatskåp att användas för en bra installation finns nu på klubben 

via Tomas –BWD:s försorg. Ansvariga för att dokumentationen görs 

och skickas är repeaterfunktionärerna med hjälp av Johnnie –VYM. 

 

Tomas –BWD föreslår att den gamla 2 meters-repeatern säljs i ett 

paket tillsammans med kavititeter. Han anser att klubben 

tillhandahåller med tillräckligt bra service åt medlemmar och andra 

genom den nya 70-repeatern och att det är låg trafik redan på denna 

för att motivera drift av ytterligare en. Mötet diskuterar fram och 

tillbaka och efter röstning JA = 8 och NEJ = 6 beslutas att avyttra 2 

meters-repeatern snarast. 

 
4. HF 

Christer SM6MJW har till klubben lånat ut en IC-730 på obestämd 

tid. Denna ska användas till Delta-Loopen och gör att man snabbt 

och smidigt kan komma igång på kortvågsbanden från stugan. 

 
5. VHF 

Klubben har genom SM6THE och SA6BPD deltagit i EME-testen 

som gick den 6-7 december.   

 
6. Övriga frågor 

Mötet informeras om att kursen är i full gång med torsdagskvällar 

som studietillfälle. 
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SA6BPD Daniel berättar om den kontakt han haft med både SSA:s 

SM6GDU och PTS rörande det problem som SK6W:s defekta 

slutsteg utgör vid framför allt sitt deltagande i NAC-144. Att han 

skulle kontakta PTS var en uppmaning från SM6GDU. PTS säger, 

att de inget gör åt sändaramatörer som stör varandra. Däremot, skulle 

störningen göra att man sänder utanför ett tilldelat amatörradioband 

kommer de att agera. Mätningar och dokumentation kommer att 

göras från SK6EI:s sida.  

Contestansvariga (NAC-testerna) i SSA kommer att via mail 

kontaktas och uppdateras om problemet. Att SK6W med full vetskap 

om vad deras defekta slutsteg orsakar vad gäller spegelfrekvenser, 

ändå väljer att använda utrustningen är oacceptabelt. 

 

Christer –MJW tar upp frågan om vi ska montera fönsterluckor på 

stugan. Inga beslut tas. 

 

Möte beslutar att årsmötet ska hållas söndagen den 22 januari. Plats 

bestäms senare. 

 

Leif –LPG informerar om den kontakt han haft med Jan, SM7NDX 

Jönköping, angående hjälp med kommande provförrättning i 

samband med kursavslutningen. Jan har sagt sig var intresserad av 

att hjälpa till och komma upp till Skövde när det blir aktuellt. 

 

Den återkommande frågan gällande vårt behov av någon form av 

toalett diskuteras igen. Bengt –OEF kan sannolikt ordna en mulltoa 

för cirka 3-4000:-. Mötet beslutar ha inriktningen att denna mulltoa 

ska inköpas och att utrymme för denna ordnas i stugan. 

  

Beslutas även att vädjan om sponsring ska finnas med på utskicket 

av inbetalningarna (medlemsavgifterna) för 2015. 

 

Sten –GQQ berättar att han skänker en tågsats av märket ”Märklin” i 

skala H0 för klubben att avyttra och behålla intäkterna av. Mötet och 

föreningen mottager tacksamt denna sponsring, den kommer väl till 

pass! 

 

8. Ordföranden avslutar mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 Kjell Andersson   Bengt Frykler 

 SM6TOL    SM6OEF 


