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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2019-11-16 
 

Plats: Kelinge hembygdsgård i Valö. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5CBM, SM5YZE, SM5DWF, SM5CQR, SM5AOG, SM5CRV, 

SM0CVI, SM5DHQ, SM5TNL, SM0OY, SM5XGJ, SA0BVA, SM5AQD, 

SM5ASV, SA0BPL, SM0CIV, SM5HHX, SM5SMH, SM5HKN, SA5JUS, 

SM5XSH 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 2019-06-15 i Rånäs. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

Klubben fyller 40 år under 2019. Vi har haft jubileumssignalen SF40RO under en 

del av året och har möjlighet att förlänga den till 2020-06-30. Mötet beslutade att 

förlänga signalen till detta datum så att fler har möjlighet att använda den.  

 

§7 Rapport från våra projekt.  

Hemsidan: I stort allt material till nya hemsidan finns framme men det kommer 

att dröja en tid till innan den är klar var vad som fanns att rapportera.   

 

§8 Övriga frågor 

1. Ordföranden Janne/SM5ELC hade tagit fram ett digert bildspel med bilder 

från klubbens 40-åriga verksamhet. Intressant att se vad vi hållit på med under 

dessa 40 år. Ingemar/SM5ASV och Janne/SM5ELC var de två som var med på 

första mötet när klubben bildades 1979 och berättade om detta.   

 

2. Efter bildspelet bjöds det på smörgåstårta med dryck.    

 

3. SA5JUS Juliusz Sokolowski höll ett intressant föredrag på ämnet  

”Radio i Rymden – från Sputnik till Voyager”.  

Kaffe och kaka serverades under tiden. 
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4. Lennart SM5AOG meddelade att han efter kontakter med Skatteverket slipper 

vi lämna inkomstdeklaration under de kommande fem åren.  

  

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte blir årsmötet som hålls under januari - februari 2020.  

Styrelsen återkommer med datum och platsen troligtvis Dannemora.   

 

§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     

 

 

 


