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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2007-06-02 
 
Plats: På gräsmattan vid hembygdsgården Granby i Rånäs. 
 
Deltagare:  SM5ASV, SM5VMZ, SM5ELC, SM5HP, SM0RPT, SM0EUI, SM0AJU, 

SM0CVI, SM5CBM, SM5ON, SM5ERK, SM0OMV, SM5DL och SM5EPC. 
Totalt 14 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 årsmöte 2007-01-27 i Gimo. 

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

 
§6 Aktiviteter under året.  

Efter mötets avslutning mätte SM5HP/Rolf upp ett antal stationer som deltagarna 
hade tagit med sig. Resultaten var både positiva och negativa. Flertalet fungerade 
som förväntat samt några som behövde översyn.  

 
§7 Rapport från teknikgruppen.  

Webmaster SM5VMZ/Fredrik rapporterade att den nya hemsidan har en del 
problem. Inloggning skall ändras. En uppdaterad databas gjorde att svenska 
bokstäver inte fungerade. Skall åtgärdas av Fredrik. 

 
Vidare diskuterades om medlemsregistret skall läggas upp på hemsidan. 
Meningen var att det var OK men personnummer får inte läggas ut vilket vi inte 
heller har i registret. 
 
APRS-noden som har callet SK5RO-2 finns hemma hos SM5SIK/Jonny för test. 
Efter godkänd test monteras den upp i gruvtornet.  
 
2-meters repeatern har behov av trimning men problemet är tillgång till 
uppställningsplatsen. SM5ASV/Ingemar kollar upp när han kan få tillgång och 
har tillfälle att göra en intrimning.   
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70-cm repeatern har olika räckvidd på sändare och mottagare. Det är samma 
problem här med tillgång till uppställningsplatsen. Vi får vara beredda på att det 
kan ta lång tid innan något kan göras beroende på dess belägenhet.  
 
SM5ASV/Ingemar hade varit på SM0-möte där bland annat repeatrar i SM0 och 
dess närhet var på dagordningen. Nu var det få representanter för repeatrarna där 
så att inga beslut togs. Det fanns förslag på att använda 12.5 kHz kanal samt att 
eventuellt använda subton. Problemet kvarstår med att vår repeater SK5RO/R 
blir störd av SL0ZR/R i Västberga som ligger på samma kanal. Problemet är 
störst för de som bor runt Hallstavik och söderut.  
 

§8 Övriga frågor 
1. Det fanns möjlighet att prova på PSK31 efter mötet med utrustning som 

SM5ELC/Janne hade kopplat upp i hembygdsgården. 
 

§9 Nästa möte. 
                      Plats för nästa möte föreslogs till studiebesök på Kvarnberget, Vallentuna någon 

gång i september med hänsyn till olika aktiviteter på platsen. SM5AOG/ Lennart 
kollar med lämplig dag. 

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

Efter mötet fanns möjlighet att mäta upp medhavda stationer och att kolla på den 
digitala moden PSK31.  

 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Anders Johnsson                                                Jan Edenquist 
SM5EPC           SM5ELC 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
      

   
    

  
             


