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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2013-11-17 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

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

SM5ON + XYL, SM5YZE, SM5YJM, SM5TSP, SM0DZB, SM5DWF, 

SM5GJB, SM0DFP, SM5CQR + XYL, SM0GBU, SM5CRV, SM5AOG, 

SM0NTE, SM0CVI, SM0MPE, SM0EPX, SA0BPK, SM5EPC samt 

föredragshållare Christer Bohlin med fru. Totalt 28 st. vilket är ett rekord i 

klubbens historia för års- och kvartalsmöten.  

 

§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 2013-06-15 i Rånäs. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen och RSA-Contest 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. Resultat för RSA-Contest 

behöver inte skickas in då dessa kan tas från SSA:s HF-Cupen.  

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Inget nytt beträffande ett tilltänkt QTH för repeatern då Tierps kommun som 

äger masten inte har kommit till något beslut. 

Beträffande subtonsöppning så efterlystes artiklar på tillsatser för detta i 

exempelvis QTC. 

Hemsidan: Det har varit svårt att få några som har haft tid att jobba med 

hemsidan p g a deras höga belastning på jobbet.  

SM5ELC/Janne och SM5EPC/Anders som inte har så hög arbetsbelastning 

(pensionärer) lovade att göra ett försök att få till något enklare i Wordpress. 

Man får inte ha för höga förväntningar då båda är nybörjare på området.  

 

§8 Övriga frågor 

1. Info från SSA gavs av SM6AOG/Lennart och SM0DZB/Tore.  
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SSA:s nya hemsida är tekniskt klar men ett antal nya texter skall skrivas in. 

SM6JSM och webbredaktören jobbar med detta för tillfället.  

 

Man har haft en lokal ungdomsverksamhet uppe i SM3.  

 

För att få ungdomar intresserade idag så bör de sättas framför en ”stor radio” 

med bra antenner så att de hör annat än ryssar och tyskar. Likaså skall man låta 

dem att prova på själva och inte bara behöva titta på.  

Flera av de ungdomar som är med i SSA:s ungdomsprojekt håller nu på och lär 

sig telegrafi som öppnar nya vägar och förhoppningsvis bidrar till att de blir 

kvar inom amatörradion.  

 

Finland satsar mycket på ungdomen men få blir kvar i verksamheten. 

 

NRAU-mötet år 2014 är i Finland. 

 

2. Efter mötet hölls ett intressant och uppskattat föredrag av åskkonsult Christer 

Bohlin från Österbybruk. Christer höll ett föredrag för oss runt 1992-1993 men 

sedan dess har många nya medlemmar tillkommit.  

Han berättade om vad åska är, hur den uppstår, vilka skador den kan ge och hur 

man kan skydda sig på bästa sätt.  

Ett ämne som i högsta grad berör oss radioamatörer mer eller mindre och ett 

antal frågor ställdes samt besvarades hur man löser åskskyddet på ett praktiskt 

sätt.  

 

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte blir årsmötet som hålls under februari 2014.  

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     


