
Roslagens Sändareamatörer  Sida 1 ( 2 ) 

Protokoll från kvartalsmöte 2018-06-03 i Rånäs 

Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2018-06-03 
 

Plats: Församlingshemmet i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM0CVI, SM5CBM, SM5ON, SM5YZE, SM5DWF, SA0BPK, 

SA0BPL, SA0BVA, SM5CQR, SM5CRV, SM5TNL, SM5EUG, SM0EUI, 

SM0CIV och SM5EPC. Totalt 16 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 2018-03-17 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 och ett par förslag 

diskuterades. Dessa var ”Repeater upp i en drönare” och ”Ålandsresa”. Men 

intresset var inte särskilt stort så inget beslutades.  

 

§7 Pågående projekt. 

Hemsidan. Webbmastern Ralph var inte närvarande men SM5ELC/Janne 

lämnade en rapport från honom. Rapporten var ”Inte så mycket kvar”. 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. 

 

2. Information om eventuell plats för fieldday. SM0CIV/Tor informerade om 

Lejdet på vägen mot Norrbyggeby som skulle kunna vara en plats för en 

kommande fieldday. Det kostar 1500:- Kr/dygn att hyra.  

Ett annat alternativ som kom upp var Källarberget uppe i Hållnäs.  

 



Roslagens Sändareamatörer  Sida 2 ( 2 ) 

Protokoll från kvartalsmöte 2018-06-03 i Rånäs 

3. SM5EPC/Anders informerade om den nya Dataskyddsförordningen GDPR 

som började att gälla i maj. Klubben har tagit fram ett dokument om vår 

tillämpning av denna som var bifogad till möteshandlingarna. Den kommer 

även att läggas ut på hemsidan när den kommer igång.  

Som en följd av detta kommer ett förenklat medlemsregister att skickas ut i 

samband med kallelser till möten. 

 

4. SM5DWF/Peder bjöd hem klubbmedlemmarna till en träff hemma hos sig 

på Väddö söndagen den 1 juli. Utöver god mat och dryck så fanns tillfälle att 

prova SDR-stationer, köra MS och annat radiorelaterat. Även ett besök vid 

conteststationen SK0EN är inplanerat.  

 

5. SM5ELC/Janne höll ett omfattande föredrag om vad FRO är och vad de 

sysslar med.  

 

6. SM5EPC/Anders informerade om den nya älskade/hatade moden FT8 och 

den diskuterades en del. 

SM0CVI/Tor hade skjutit upp en trådantenn så det gick att köra några live 

kontakter på 40 m också.  

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte återkommer styrelsen med info om.  

SM5HP/Rolf har avböjt att arrangera någon Radiodag i år.  

 

§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     


