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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2013-06-15 
 

Plats: Hembygdsgården Granby i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, Yvonne Folkesson, SM0CVI, SM5ERK, SM5AOG, 

SM5AQD, SM5CBM, SA5BBE, SA5AGQ, SM5ON, SM5YZE, SM0KRN, 

SM5EUG, SM5VZW, SM5WRT, SM0DZL, SM5DWF, SA0BPK, SM0OY och 

SM5EPC. Totalt 21 st. 

 

§1  Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av SM5ELC/Janne, som hälsade samtliga hjärtligt välkomna.  

Vi gästades idag av ett antal medlemmar från FRO-Uppland under ledning av 

dess ordförande Bertil Brifors. Han berättade lite kort om deras verksamhet. I 

Uppland finns ca 80 medlemmar och 10 är engagerade i Hemvärnet.  

 

§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 2013-02-23 i Kelinge. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2013 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 för SK5RO är nu inne 

på andra året. Sammanställningen bygger på att man har laddat upp sina resultat till 

SSA:s HF Contest Cup.  

 

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Båda repeatrarna på 2 m resp. 70 cm är sedan en längre 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 fortfarande på besked därifrån. 

 

  

§8 Övriga frågor 

1. SM5AOG/Lennart lämnade en rapport från SSA och årsmötet i Eskilstuna, i 

samband med den årliga radiomässan i slutet på mars. Några noteringar var: 
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På kvällen samlades 115 deltagare. 

SSA har fått en donation av en aktiepost värde ca 900’ kronor från en 

anonym givare. Avkastningen från denna skall användas till 

ungdomsverksamhet.  

Ett exempel på detta var när SH3Y-team samlades vid SK3W och körde 

WPX-SSB testen.  

SSA har en ny hemsida på gång då den gamla är alltför tungrodd att hantera. 

Man har begärt in anbud för några konsulter. Beräknas komma igång till 

hösten. 

 

2. Efter mötet fanns några QRP-riggar tillgängliga att närmare beskåda. 

SM5HP/Rolf hade sin mätutrustning med sig och där fanns möjlighet att få 

sin station uppmätt vilket några också gjorde.  

Naturligtvis blev det också radiodiskussion mellan ett antal deltagare i 

samband med kaffe och korvförtäring. FRO bjöd idag på varmkorven.  

 

 

§9 Nästa möte. 

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

hemma hos SM5HP/Rolf uppe i Näsmo, Hållnäs. Datumet kommer att bli i 

slutet av augusti eller början av september. 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     


