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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2016-06-11 
 

Plats: Församlingshemmet i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, SM0CVI, SM5ERK, SM5AOG, SM5CBM, SM5ON, 

SM5YZE, SM5DWF, SA0BPK, SA0BVA, SM5CQR, SM5CRV, SM0TIP, 

SM5VZW, SM0DFP, SM0DIS, SM5GJB, SM5DL, SM0EUI, SM0OY, 

SM5XGJ, SM5TNL 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 2016-02-20 i Kelinge. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2016 och RSA-Contest pågår under året med samma regler som 

tidigare år.  

Rallysamband 27/8 i Viksta samt SM-rally i Uppsala 30/9 -1/10. SM5BKK/Kurt 

från Uppsala Radioklubb är den sammanhållande länken vid dessa radiosamband.  

 

§7 Pågående projekt. 

Hemsidan. Webbmastern Ralph var inte närvarande men SM5ELC/Janne 

lämnade en rapport. Bildbanken är snart klar och den beräknas att snart vara 

igång. 

Repeatern. Stationen är kvar hos SM5HP/Rolf. Filter är på gång men 

önskemålet är att vi får tillgång till dessa för att mäta dem innan köp kan 

beslutas. SM5YJM/Jocke och SM0RPT/Johan har lovat att jobba vidare med 

detta.  

  

§8 Övriga frågor 

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

Några noteringar var: 

På lördagen var det utställningar och föredrag med bl. a. en radioamatör som 

seglat och om samhällssamband. 

På söndagen deltog 87 i årsmötet. 
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Protokoll finns i QTC nr. 6 och på SSA:s hemsida. 

SM5AOG/Lennart avgick i förtid som kassör och ersattes av SA0MEI/Ulf. 

Till ny ledamot av styrelsen valdes SM6EZM/Hans Christian. 

Utmärkelser gavs till SM3WMU/Tomas och SM6HNS/Dick. 

Bland saker som diskuterades på årsmötet så verkade de flesta positiva till 

de nya föreslagna instegssignalerna.  

Nästa årsmöte 2017 blir på Fårö, Gotland. 

 

 

2. En ny medlem SM5TNL/Lars välkomnades och presenterades. 

 

3. SA0BPL/Jan Englund som har jobbat på Teracom berättade lite om 

sabotaget av en TV-mast i Borås närhet. 

 

4. SM5HP/Rolf höll efter att mötet avslutats ett föredrag över ämnet  

”Mottagare då och nu”. Utöver de historiska mottagarna blev det en 

intressant information om de nya SDR-mottagarna och dess teknik. På plats 

fanns den nya stationen Icom IC-7300 som bygger på SDR-konceptet.  

 

§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 satt till 

söndagen den 28 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     


