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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2015-11-21 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, SM5ERK, SM5CBM, SA5BBE, SM5ON, SM5YZE, 

SM5DWF, SM5GJB, SM5CQR, SM5AOG, SM5EUG, SM5HHX, SM5DJZ, 

SA5BVD, Leif, SA0BVA, SM5CRV, SM5XSH och SM5EPC. Totalt 20 st, ger 

36 % deltagande. 

 

§1  Mötets öppnande. 

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

 Ett ljus tändes och en tyst minut hölls till minne av Yvonne Folkesson. 

 

§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 2015-06-13 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.  

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Repeater:  SM5HP/Rolf lämnade rapport om läget och av förklarliga skäl har det 

inte hänt så mycket sedan senaste mötet. Rolf söker vidare efter kvartvågsreso-

natorer för 150 MHz.  

Hemsidan:  Vår nya medlem Ralph Firfin kommer att ta över som webbmaster 

efter årsskiftet.  

 

§8 Övriga frågor 

1. Info från SSA gavs av SM5AOG/Lennart.  

Åldersfördelningen ger vid handen att det är flest medlemmar i åldern 70-75 år 

och sedan en liten ”puckel” runt 50 år.  

I SM3-distriktet har man haft försök att informera om amatörradio i skolorna. 

SSA:s kommande årsmöte blir i Täby. 

Konceptboken som används för utbildning håller på att ta slut.  

Lennart avgår som kassör ur SSA:s styrelse vid årsmötet.  
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2. Med anledning av att någon inte fått e-post från klubben så informerades om 

att i Gmail kan det exempelvis ha hamnat i skräppostmappen och då ser man 

inte detta direkt. En kopia på en artikel med bra information om Gmail har 

skickats till de som har Gmail.  

 

3. Efter mötet höll SM5VZW/Bertil Pettersson ett intressant föredrag på ämnet 

”HF-samband – förutsättningar och verktyg.” 

Det handlade om solens betydelse för våra radiokommunikationer.  

Om solfläckar och hur de påverkar kortvågskommunikationerna.  

På Internet finns flera hemsidor med information om detta.  

Ett par exempel som www.solarham.net och www.spaceweather.com nämndes.  

Programmet VOACAP demonstrerades med flera exempel hur man kan 

förutsäga bästa tid frekvens till olika delar i världen på kortvågen. 

Detta program finns för att ladda ner och installera på en dator eller så kan man 

köra det direkt i webbläsaren online. Mer information finns på 

www.voacap.com   

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte blir årsmötet som hålls under februari 2015.  

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     
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http://www.spaceweather.com/
http://www.voacap.com/

