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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2019-06-15 
 

Plats: Församlingshemmet i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM0CVI, SM5ON, SM5YZE, SM5DWF, SA0BPL, SA0BVA, 

SM5CQR, SM5AUI, SM5AQD, SM5TNL, SM5CRV, SM5SMH, SM5AOG, 

SM0BQC, SM5DHQ, SM5GJB, SM5ERK, SM0OY och SM5EPC. Totalt 20 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 2019-01-19 i Dannemora. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2019 och RSA-Contest pågår under året med samma regler som 

tidigare år.  

Ett förslag var en aktivitet i samband med museijärnvägen Lennakatten den 24 aug. 

På förslag var stationen i Marielund dit man skulle åka tåg och ha en träff där. 

Styrelsen jobbar vidare med förslaget för att se om det är möjligt att utföra.  

 

§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. Vi har fått signalen SF40RO för att fira vårt 40-årsjubileum under 2019. 

Klubbmedlemmar kan boka signalen via SM5AQD Håkan fram till årets 

slut. Ytterligare information finns på klubbens gamla hemsida www.sk5ro.se  

  

http://www.sk5ro.se/
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3. Firande av klubbens 40-år.  

Det diskuterades om olika aktiviteter hur vi skall fira våra 40 år som klubb. 

En Ålandsresa var ett av förslagen om det skulle vara möjligt. Vi kollar upp 

vidare. För övrigt så blir det förmodligen smörgåstårta i samband med 

höstmötet och då helst i en lokal i närheten av platsen där klubben bildades 

1979. Det var vid TV-stationen i Valö men där går det naturligtvis inte att 

vara nu. Vi har Kelinge och Granhälla i Valö att välja på i så fall.   

 

4. SM5DWF/Peder höll ett föredrag på ämnet” Vågutbredningsförsök på 

amatörradiobanden”. Han har hållit samma föredrag på SSA:s årsmöte och 

på Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Han demonstrerade praktiskt via 

remote-stationer hur man kan förbättra mottagning med hjälp av diversity-

teknik vid fading eller störningar.   

Dessutom visade han hur CW och SSB låter via Aurora på VHF och 

rainscatter på GHz-banden samt exempel på kontakter på långa avstånd på 

de högre frekvenserna.  

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte återkommer styrelsen med info om det blir möte i Marielund 24/8 

eller någon annanstans.  

 

§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     


