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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2011-11-19 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, Yvonne Folkesson, SM5ERK, SM5CBM, SA5BBE, 

SM5ON, SM5YZE, SM5YJM, SM0RPT, SM5SIK, SM5TSP, SM5BPS 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 kvartalsmöte 2011-06-04 i Rånäs. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2011 pågår under året med samma regler som tidigare år. Då hemsidan 

inte fungerar får varje deltagare sammanställa sina resultat vid årets slut och skicka 

dem till sekreteraren SM5EPC/Anders.  

Ett diplom för de som kör HF-tester och tävlar SK5RO kommer till nästa år 2012. 

Sammanställningen bygger på att man har laddat upp sina resultat till SSA:s HF 

Contest Cup. Ett förslag på diplom skickades runt. 

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Det finns ett tillstånd att ha repeater i Valö. Det är dock problem med mycket 

störningar, kablar och svårt med tillgänglighet så därför undersöks ett alternativt 

QTH. Senaste budet vid mötet om masten på Gräsö var att den kommer att rivas.  

Alternativ som diskuterades var Tierp och Örbyhus.  

Hemsidan: Webbmaster SM5SIK/Jonny skall försöka att starta en ny enklare 

hemsida så att vi har möjlighet att lägga ut dokument typ kallelser och protokoll.  

 

§8 Övriga frågor 

1. Teknikinfo om antenner hölls av SM5HP/Rolf. 

Dagens tema var en mycket omdiskuterad antenn typ CFA eller EH-

antennen. Storleken på den är endast 2% av våglängden. Det finns mycket 

att läsa på Internet om EH-antennen. Söker man på Ted Hart, W5QJR och på 
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E and H Antenna Handbook så får man många träffar.   

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte blir årsmötet och det hålles runt månadsskiftet jan/feb 2012. 

Styrelsen återkommer med datum 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     


