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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2006-09-02 
 
Plats: FRO-lokalen i Norrtälje. 
 
Deltagare:  SM5ASV, SM5VMZ, SM5ELC, SM5HP med XYL, SM5AOG, SM5YJM, 

SM0RPT, SM0EUI, SM0AJU, SM0CVI, SM5CBM, SM5ON, SM5SIK, 
SM0BSB, SM0WP och SM5EPC. Totalt 17 st. 

 
§1  Mötets öppnande. 
 Mötet öppnades av SM5ELC/Janne, som hälsade samtliga  hjärtligt välkomna. 
 
§2 Dagordningens godkännande. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Val av ordförande för mötet. 
 SM5ELC/Janne valdes som mötesordförande. 
 
§4 Val av sekreterare för mötet. 
 SM5EPC/Anders valdes som sekreterare för mötet. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll, från kvartalsmöte 2006-05-20 i Österbybruk. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§6 Aktiviteter under året.  

En inbjudan till SAC-testen hade inkommit. I testen ingår i år dessutom en 
klubbtävling. Allt för ökat deltagande och som mål att bli bättre än OH-land.  

 
§7 Rapport från teknikgruppen.  

Webmaster SM5VMZ/Fredrik arbetar med en ny hemsida som bl a ger 
möjlighet för varje funktionär att logga in och lägga upp egna bidrag. 
 
Reflektorn som tidigare användes har tillfälligt väckts till liv. Den skall vara 
kvar tills vidare, men adresserna måste uppdateras. 
 
APRS-noden har fått callet SK5RO-2 enligt SSA:s anvisningar. SM5SIK/Jonny 
har skickat information om noden till SSA:s APRS-funktionär. 
Noden måste antagligen plockas ner under tiden okt.-06 till våren -07 då 
montering av blåljussystemet RAKEL kommer att installeras.  
 
2-meters repeatern har varit QRT efter fel i logiken. SM5ASV/Ingemar har 
reparerat den och den är åter i drift sedan 2006-08-30. Dock återstår fintrimning 
då Ingemar inte hade möjlighet att göra detta sedan den installerats på sitt QTH.   
 
70-cm repeatern har olika räckvidd på Sändare och Mottagare. Den kommer 
eventuellt att åtgärdas senare. Allt beroende på tillgängligheten på QTH:t.  



Roslagens Sändareamatörer  Sida 2 ( 2 ) 
Protokoll från kvartalsmöte 2006-09-02 

 
 

§8 Övriga frågor 
1. Klubben har en hel del inventarier som lagras på olika ställen. På TV-

stationen i Valö finns några lådor som inom en viss framtid måste lagras 
någon annanstans. För tillfället finns ingen frivillig som har någon ledig 
plats över. 
 

2. Klubben har 13 årgångar av QTC. Årgångarna före 1998 finns hos SM5ASV 
samt de senaste hos SM5EPC/Anders. Av ARRL:s tidskrift QST finns 7 
årgångar hos SM5ASV. 
SM5ASV hade dessutom två kassar med äldre radio och databöcker. Dessa 
finns nu hos SM5EPC. 
 

3. SM0AJU hade en kortare presentation av FRO-avdelningen i Norrtälje och 
berättade om deras verksamhet. 
 

4. Några hade fortfarande hört bärvåg på 145.800 MHz, i riktning mot 
Hallstavik – Grisslehamn. Detta var ett problem tidigare under året då en 
kommersiell anläggning sände ut bärvåg på den här frekvensen. 
 

§9 Nästa möte. 
                     Plats för nästa möte föreslogs till lördag 18 november. Platsen inte bestämd men 

vi kollar med BBU om det finns möjlighet. 
  

§10 Mötets avslutande. 
                     Ordf. Janne/ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse. 

Mer än hälften av klubbens medlemmar hade slutit upp, vilket var glädjande. 
Efter mötets avslutande fanns möjlighet att titta på FRO:s utmärkta QTH med 
stationer och antenner. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
       Anders Johnsson                                               Jan Edenquist 
                        SM5EPC                                                           SM5ELC 
                                           Sekreterare                                                     Ordförande 
 
 
 
      

   
    

  
             


