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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2008-10-11 
 
Plats: Länsstyrelsen, Uppsala. 
 
Deltagare:  SM5ASV, SM5VMZ, SM5ELC, SM5HP, SM0RPT med junior, SM5ERK, 

SM5AOG, SA5AFU, SA5BCT, SM5YJM, SM5SIK och SM5EPC. Totalt 13 st. 
 
§1  Mötets öppnande. 
 Mötet öppnades av SM5ELC/Janne, som hälsade samtliga  hjärtligt välkomna. 
 
§2 Dagordningens godkännande. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes med den skillnaden att punkt 8.2 läggs  
                      sist efter mötets avslutande. 
 
§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 2008-06-14 i Rånäs. 

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

 
§6 Aktiviteter under året.  

Klubben fyller 30-år nästa år. För aktiviteter runt jubileet har en arbetsgrupp bildats 
bestående av SM5ELC/Janne och SM5VMZ/Fredrik. Arbetsgruppen frågade efter 
förslag på aktiviteter men inga konkreta förslag kom fram. De jobbar med ett 
förslag som läggs fram på årsmötet i jan/feb. nästa år.  

 
§7 Rapport från teknikgruppen.  

Webmaster SM5VMZ/Fredrik efterlyser material att lägga upp på hemsidan. 
Medlemsregistret skall dessutom läggas upp. SM5ASV/Ingemar påpekade att 
flera mötesprotokoll saknades på medlemssidan. 
Relästationen SK5RO/R för 2m har fungerat bra. Den för 70cm har fortfarande 
dålig täckning mot nordost. Stationsansvarige SM5ASV/Ingemar har försökt att 
få tillgång till stationsplatsen men utan framgång.  
 
 

§8 Övriga frågor 
1. Utbildning. SM5YJM/Joakim har varit i kontakt med utbildningsansvarig i 

SSA och försökt att få hjälp med att få till stånd en form av utbildning med 
hjälp av webben. Han dock inte hört något mer från SSA. Joakim kan ställa 
upp som utbildare men behöver hjälp av flera inom olika ämnesområden. 
SM5AOG/Lennart och SM5HP/Rolf lovade att ställa upp och hjälpa till. 
SM5SIK/Jonny lovade dessutom att vidare undersöka möjligheten att 
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utnyttja webben som hjälpmedel för utbildningen. SM5YJM/Joakim är 
sammankallande till den nybildade utbildningsgruppen.       
 

2. SM5HP höll sitt föredrag om Vågutbredning efter mötets sista punkt. Det 
var ett mycket intressant och uppskattat föredrag som förklarade varför det 
går bättre/sämre att får kontakt med vissa delar av världen på olika 
frekvenser och vid varierande årstider och klockslag. Ett antal frågor ställdes 
under och efter föredraget. Av naturliga skäl gled diskussionen in på ämnet 
antenner. Som slutkläm blev att det får bli ett föredrag om antenner nästa 
gång i vår serie om Radioteknik. 
Rolf angav ett par referenser för de som vill dyka djupare i ämnet. 
På Internet: www.ips.gov.au/HF_Systems  
Boken ”HF Communications” av Nicholas Maslin. 
 

3. En ny medlem, Pelle Norman från Tobo, hälsades välkommen. Pelle som 
har fått signalen SA5BCT presenterade sig själv och berättade lite vad han 
sysslat/sysslar med och är intresserad av. Han har skaffat en del radiout-
rustning och hoppas att snart komma ut i etern när han fått upp en antenn. 
 

 
§9 Nästa möte. 
                     Det finns knappast tid att få in ytterligare ett kvartalsmöte det här året utan nästa 

möte blir årsmötet i månadsskiftet jan/feb 2009. Plats är inte bestämd men kan 
bli Gimo som tidigare år. Kallelse kommer i januari. Dags att redan nu tänka på 
motioner till årsmötet.  
 

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

SM5HP höll sitt föredrag enl. punkt 8.2. 
 

 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Anders Jonsson                                                Jan Edenquist 
SM5EPC           SM5ELC 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
      

   
    

  
             


