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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2017-05-27 
 

Plats: Församlingshemmet i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, Aom, SM5HP, Margareta, SM0CVI, Marie_Louise, SM5ERK, 

SM5AOG, SM5CBM, SM5ON, SM5YZE, SM5DWF, SA0BPK, SA0BVA, 

SM5CQR, Inger, SM5CRV, SM0TIP, SM5DL, SM5XGJ, SM5TNL, 

SM5AQD, SM0DZL, SA0BPL, SM5HHX, SM5XSH, SM5EUG, och 

SM5EPC. Totalt 28 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 2017-02-25 i Kelinge. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2017 och RSA-Contest pågår under året med samma regler som 

tidigare år.  

Det diskuterades om eventuella aktiviteter under året men intresset var inte särskilt 

stort så inget beslutades.  

Beträffande nästa möte som är Radiodagen hemma hos SM5HP/Rolf så 

diskuterades om vi skall prova med två dagar. För de som är intresserade finns det 

ett antal platser för övernattning. Detta diskuteras vidare mellan styrelsen och Rolf.  

 

§7 Pågående projekt. 

Hemsidan. Webbmastern Ralph var inte närvarande men SM5ELC/Janne 

lämnade en rapport från honom. Ralph hoppas få mer tid att jobba med 

hemsidan till sommaren och han räknar med lite assistans från en kompis med 

vissa saker. Han kan dock inte sätta en tidpunkt när det kan bli klart.  

  

§8 Övriga frågor 

1. SK5RO på Facebook. SM5ELC/Janne påminde om att det finns en sluten 

grupp som heter SK5RO på Facebook. För att medlemmar skall få tillgång 

till den så skickas ett mail till Janne eller SM5EPC/Anders för godkännande. 
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2. Det planerade föredraget med Tilman SM0JZT måste utgå då han fått 

förhinder och ersattes med två kortare föredrag enligt nedan. 

Föredragen hölls efter mötets officiella avslutande och efter fika som 

klubben bjöd på. 

 

3. Håkan SM5AQD berättade om planeringen av expeditionen till Mellish Reef 

i november.  

 

4.  Rolf SM5HP höll ett föredrag på ämnet ”Lite enkel och avacerad 

radioteknik”.  

 

§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 lör- och 

sönd. 26 - 27 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     


