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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2008-06-14 
 
Plats: Hembygdsgården Granby i Rånäs. 
 
Deltagare:  SM5ASV, SM5VMZ, SM5ELC, SM5HP, Yvonne (xyl-HP), SM0CVI, 

SM5ERK, SM5AOG, SM0KV, och SM5EPC. Totalt 10 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 2008-02-02 i Gimo. 

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

 
§6 Aktiviteter under året.  

SM5AOG/Lennart berättade om den nya aktiviteten ”Mining and Ham Radio”. 
Aktiviteten går ut på att köra radio från eller i närheten av platser med gruvhan-
tering. Roslagens Sändareamatörer har registrerat specialsignalen SD5M för att 
delta i den här verksamheten. Den 1 maj aktiverade SM5AOG/Lennart, SM5NPV/-
Torbjörn och SM5SIK/Jonny signalen från Dannemora Gruva som har fått beteck-
ning SM001. Antennen var en FD4 samt 40 och 80m banden aktiverades. Ingen 
annan ”Mining-station” hördes dock. Nästa omgång går 1:a söndagen i oktober. 
QSL-kort är under framtagande.  

 
§7 Rapport från teknikgruppen.  

Webmaster SM5VMZ/Fredrik rapporterade att pdf-dokument med radioartiklar 
från ESR finns upplagda. Ytterligare bilder finns nu från tidigare möten sedan 
klubben bildades. SM5ELC/Janne har lagt ner mycket jobb på att skanna in och 
datera dessa.  
 
APRS-noden finns inte längre då utrustning saknas. 
Relästationen för 2m har fungerat bra och den för 70cm som tidigare men med 
dålig täckning mot nordost. SM5ASV/Ingemar undersöker om han får tillgång 
till stationsplatsen för åtgärd.  
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§8 Övriga frågor 
1. SM5ASV/Ingemar avtackades med blommor och en flaska bubbel efter en 

lång och trogen tjänst som kassör sedan klubben bildades. 
 

2. SM5AOG/Lennart lämnade en rapport från SSA:s årsmöte. NRAU och 
IARU-möten kommer under hösten. Ett nytryck av boken ”Att bli Sändare-
amatör” är på gång. Ett utförligt protokoll kommer i QTC. 
 

3. SM5YJM/Joakim undersöker möjligheterna att arrangera en certifikatkurs. 
Ett uppslag till upplägg finns på SK0QO:s hemsida enligt SM0XLP.  
SM5HP/Rolf kan hjälpa till med teknikutbildning. 
 

4. I FRO Norduppland finns några som är intresserade av amatörradio men inte 
har licens. Med hänvisning till föregående punkt så är de intresserade av 
utbildning som RSA kan anordna.  
Dessutom informerades det om bandvagn MOLOS som Svenska Kraftnät tar 
fram och som bl a innehåller en fullständig radioutrustning. Mer information 
finns på FRO:s hemsida.  
Vi har fått några nya medlemmar som kommer från/är med i  FRO.  
 

5. De master som SM5ELC/Janne erbjöd tidigare är ”borttappade” och är inte 
tillgängliga längre.   
 

§9 Nästa möte. 
                      Som en eventuell aktivitet föreslogs möte i samband med Fyrhelgen. Annars 

bestämmer styrelsen tid och plats.  
 

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

 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Anders Jonsson                                                Jan Edenquist 
SM5EPC           SM5ELC 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
      

   
    

  
             


