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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2015-06-13 
 

Plats: Församlingshemmet i Rånäs. 
 

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

SM5CBM, SA5BBE, SM5ON, SM5YZE, SM5DWF, SA0BPK, SM5HHX, 

SM0GMM, SA0BVA, SM5CQR, Inger Gustavsson, SM5XSH, SM5SIK, 

SM5CRV, SM0TIP, SM5VMZ, SM0RUX och SM5EPC. Totalt 24 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 2015-02-28 i Kelinge. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2015 och RSA-Contest pågår under året med samma regler som 

tidigare år.  

SM5DWF/Peder har kört med jubileumssignalen SE90IARU under ett par veckor 

under maj. Då han körde med den på 144 MHz MS så blev det en mindre pileup. 

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Ett förslag till nytt QTH för repeatern presenterades. Det är vattentornet i 

Örbyhus som nu finns som ett alternativ. Repeateransvarige SM5HP/Rolf 

påtalade de problem som finns när man inte kan separera antenner på höjden 

tillräckligt som vi kunde i Valö. För att det skall fungera bra måste man ha ca 95 

– 100 dB dämpning mellan RX och TX. I Valö hade vi ca 87 dB mellan 

antennerna. 

 

  

§8 Övriga frågor 

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

Några noteringar var: 

På söndagen deltog 70 i årsmötet. 

Protokoll finns i QTC nr. 6 och på SSA:s hemsida. 

Nästa årsmöte 2016 blir i Täby. 
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Remiss från PTS om förslag till effekthöjning till max 100 W i området 

1900-2000 kHz. SSA samtycker till detta men uttrycker också i remissvaret 

att på sikt skall effektgränsen vara 1 kW över hela bandet. 

 

 

2. Efter mötet höll SSA:s digitalfunktionär SM0RUX/Pontus ett föredrag om 

digitalradio med D-Star och DMR. Det var en allmän översikt på ämnet vad 

som finns nu och som är på gång.  

 

SM5HP/Rolf tog sedan över och redovisade några mätningar han gjort på ett 

antal sändare. På mottagarsidan har man kommit långt med att förbättra 

prestandan medans många sändare är breda och genererar andra produkter 

som splatter. Detta också på moderna och populära transceivrar. Något att 

tänka på innan man kopplar till ett slutsteg till sin transceiver.  

 

 

§9 Nästa möte. 

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

hemma hos SM5HP/Rolf uppe i Näsmo, Hållnäs. Datumet blev preliminärt satt 

till lördagen den 29 augusti. 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     


