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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2012-06-16 
 

Plats: Hembygdsgården Granby i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, SM0CVI, SM5ERK, SM5AOG, SM5XGJ, SM5CBM, 

SA5BBE, SA5AGQ, SM5ON, SM5YZE, SM0OHM 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. 

 

§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 2012-02-11 i Kelinge. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes efter korrigering av 

plats till Kelinge bygdegård och lades till handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2012 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.  

Diplomet RSA-Contest  för de som kör HF-tester och tävlar SK5RO är nytt för 

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

HF Contest Cup. Resultatet skickas till vid årets slut till sekreteraren SM5EPC. 

 

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Båda repeatrarna på 2 m resp. 70 cm är sedan en tid nertagna och QRT.  

Ett nytt QTH är på gång och SM5HP/Rolf, har fått kontakt med en av de 

alternativa platserna i norra Uppland och väntar på besked därifrån. 

Täckningen kommer i så fall att bli längre norrut mot E4:an jämfört med tidigare 

QTH. 

  

§8 Övriga frågor 

1. SM5AOG/Lennart lämnade en rapport från SSA och årsmötet i Umeå under 

april. Några noteringar var: 

Färre utställare än vanligt. 

Flera föredrag med bl.a. Sverker Olofsson som samlade en fullsatt lokal. 

Årsmötet gick på rekordtid ca en timme. 

Motion om subton för repeatrar som bifölls. 
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Det var en trevlig bankett. 

 

SA5BJM/Johan från Uppsala kommer att svara för en ungdomssatsning. 

Först kommer sex stycken ungdomar med ny licens från olika distrikt i 

landet att inbjudas till Kvarnberget för att känna på radio- och testkörande 

under en helg. Detta för att sporra dessa ungdomar att själva bygga egna 

stationer och bli aktiva sändareamatörer. 

SSA har fått en donation till ungdomssatsning från nedlagda Vattenfalls 

radioklubb. Dessutom har man fått en större anonym donation. 

 

Ny kanslist efter SM6JSM/Eric som går i pension blir SM5HJZ/Jonas. 

SSA flyttar till en större lokal i Sollentuna då en större del av den tidigare 

administrationen i Karlsborg flyttar till Sollentuna. 

 

2. SM5HP/Rolf höll ett intressant föredrag om ”dipolantenners hemligheter” 

efter mötets avslutande.  

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte bestämdes, som nu blivit tradition, till en radiodag med loppis 

hemma hos SM5HP/Rolf uppe i Näsmo, Hållnäs. Lördagen den 8 sept. 

föreslogs. Kallelse kommer som vanligt.   

 

§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     


