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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2016-11-19 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, SM5ERK, SM5CBM, SM5ON, SM5YZE, SM5DWF, 

SM5CQR, SM5AOG, SM5DJZ, SA0BVA, SM5CRV, SM0DFP, SM5TSP, 

SM0CVI, SM5DHQ, SM5AQD, SM5CCT, SM5TNL, SM0CUH, SM0OY, 

SA0BPK och SM5EPC. Totalt 23 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 kvartalsmöte 2016-06-11 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 våra projekt.  

Repeater:  Då det har varit svårt att få tag i ett lämpligt QTH för repeatern och 

att det är svårt att få några med kompetens att engagera sig i arbetet med denna 

så kom frågan upp om huruvida vi skall jobba vidare med detta. Likaså är frågan 

om behov och intresse fortfarande finns för en repeater. Årsmötet får bestämma 

om vi går vidare eller lägger ner projektet.  

Hemsidan: Vår nya webbmaster Ralph Firfin har varit sjuk och haft mycket 

annat att göra så den nya hemsidan är fördröjd tills vidare. Vi får nöja om med 

den gamla en tid till.  

 

§8 Övriga frågor 

1. Info från SSA gavs av SM5AOG/Lennart.  

Då Lennart inte längre ingår i SSA:s styrelse så har han inte så mycket 

information att meddela.  

PTS önskar en översyn av Callbooken där även icke medlemmar ingår.  

Vidare så kommer PTS att ge en ny delegation till SSA för utdelning av 

signaler. Förhandlingar pågår.  
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2. Roslagens Sändareamatörer har en sluten grupp SK5RO på Facebook. För att 

bli medlem där och kunna göra inlägg så måste man registrera sig genom att 

skicka ett email till SM5ELC/Janne eller SM5EPC/Anders.  

 

3. Efter mötet höll SM0CCT – Bengt Eriksson ett intressant föredrag från sin tid 

som telegrafist på de sju haven.  

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte blir årsmötet som hålls under februari 2017.  

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     

 

 

 


