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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2017-11-18 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, Margareta Bohman, SM5ERK, SM5CBM, SM5ON, 

SM5YZE, SM5DWF, SM5CQR, SM5AOG, SM5CRV, SM0DFP, SM5TSP, 

SM0CVI, SM5DHQ, SM5SMH, SM5TNL, SM0OY, SA5BVD, SM5GJB, 

SA5BVE, SM5EUG, SM5-8383, SM5XGJ och SM5EPC. Totalt 25 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 2017-05-27 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.  

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. Aktiviteter under nästa år. Frågan kom upp om det kunde vara dags för en 

fieldday då det är många år sedan en sådan arrangerades.  

Ett förslag var Marma men för att få vara där måste man vara medlem i FRO.  

Ett annat förslag var fyren på norra Gräsö.  

Det beslutades på mötet att alla får tänka över och komma med förslag till 

årsmötet i början på 2018.  

 

2. Vilka körde VK9MA? Fyra klubbmedlemmar hade kört VK9MA Mellish 

Reef expeditionen där Håkan SM5AQD var en av medlemmarna. 

Det kom flera önskemål om att få Håkan att berätta om expeditionen vid 

kommande möte.  
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3. Per Gren SM0DFP berättade om de många och långväga kontakter man hade 

haft på de högre frekvenserna under hösten från klubbstationen SK0EN. De 

frekvenser man i första hand kört på var 144, 432 och 1296 MHz. En sporadisk-

E öppning varade flera dagar. Nu är förutsättningarna de bästa då stationen 

ligger nära kusten och har antennhöjder upp till 84 m. Dessutom har man stora 

antenn-arrayer som inte gör saken sämre. Klubben ligger oftast och kämpar om 

placering 2 - 3 i NAC men ibland har man någon månad knipit första platsen 

från SK7MW.  

 

4. Lars Nordgren SM0OY höll sedan ett intressant föredrag och visade bilder 

från sina uppdrag borta i Vladivostok. En klart annan kultur än den vi har här i 

Sverige.  

Båda föredragen hölls efter att mötet formellt avslutats och fika intagits.  

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte blir årsmötet som hålls under februari 2018.  

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     

 

 

 


