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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2014-11-15 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

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

SM5ON, SM5YZE, SM5YJM, SM5DWF, SM5GJB, SM5CQR, SM5AOG, 

SM0CVI, SA0BPK, SM5EUG, SM5HHX, SM5GSH, SM5AQD, SM5SIK, 

SA0BVA, SA5BVE, SM0TIP och SM5EPC. Totalt 24 st, ger 48 % deltagande. 

 

§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 2014-05-17 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. 

Klubben har deltagit i två rallysamband under året. SM5ERK/Harry har deltagit i 

två och SM5ELC/Janne i ett.  

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Ett kontrakt för repeaterplats är nästan klart för att underskrift. När detta är klart 

kommer den befintliga repeatern att installeras i ett rackskåp. 

Efter installation och igångkörning får vi ta ställning till om vi skall uppgradera 

med subton.  

 

§8 Övriga frågor 

1. Info från SSA gavs av SM5AOG/Lennart.  

SSA håller på och uppgraderar sina kursböcker med bl.a. avsnitt om säkerhet 

och filter. SM3FJF arbetar med detta. 

Många beställer utbildningspaket från SSA. 

PTS anser att specialsignaler inte skall användas som ordinarie signal utan 

endast vid exempelvis tester. SM6JSM/Eric håller kontakten med PTS om detta 

och han har dessutom hand om tilldelning av dessa specialsignaler. 

En IARU-konferens har avslutats och SM6CNN samt två personer till deltog.  

En ny DX och Contest-redaktör sökes.  
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2. Efter mötet hölls ett intressant och uppskattat föredrag av SM5HP/Rolf över 

ämnet ”AM, nu och in i framtiden”. Det är faktiskt rätt så många som använder 

detta trafiksätt fortfarande. Främst används det med lite äldre rörstationer, både 

amatörstationer och gamla kommersiella stationer. Inspelningar med hjälp av en 

SDR-mottagrare visades hur ett antal AM-sändare låter (ser ut) på banden.  

 

§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     

 

 

 

Kommentar utanför protokollet:  

Bara ett par dagar efter mötet meddelade ägarna av masten och stations-

byggnaden att de inte hade fått finansiering av den övriga verksamheten vid 

platsen klar och att inget kontrakt kunde skrivas för repeatern. 

Vi är tillbaka på ruta ett igen och vi får se vad som händer framöver. 


