
Roslagens Sändareamatörer  Sid 1 (2) 
Protokoll  kvartalsmöte 2003-06-07  
i Hembygdsgården Granby, Rånäs. 
 
 

Roslagens Sändareamatörer                   
 

Protokoll från kvartalsmöte 2003-06-07 
 

Plats: På gräsmattan vid hembygdsgården Granby, Rånäs 
 

 

§1  Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av  ordf. SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt väl-

komna och en tyst minut hölls för SM5ASE/Ivan, som någon månad före 

mötet hade gått ur tiden.  

 

§2  Dagordningens godkännande. 

Den föreslagna dagordningen godkändes med tilläggspunkterna 2 – 4 under 

§8, Övriga frågor. 

 

§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  Protokoll från föregående möte, årsmötet i Gimo 2003-01-26. 

  Protokollet genomlästes och godkändes. 

 

§6 Aktiviteter under året, tester mm 

SAC-testen kommer troligen att köras av SM5AOG/Lennart och 

SM5TSP/Lasse från Lennarts QTH i Film. Ytterligare operatörer är inte klart. 

 

§7 Rapport från teknikgruppen om APRS-noden. 

 Noden fungerar som den skall trots åskväder under vår och försommar. 

 

§8  Övriga frågor. 

 1. En station för kortvåg med tillhörande antenn fanns uppriggad på gräsmattan 

            utanför hembygdsgården och några QSO:n genomfördes efter mötet. 

  

2. SM0TC/Arne lämnade en rapport från SSA:s årsmöte samt från SK5CG 

som bl a hade drabbats av åsknedslag med flera skador på utrustning. 

 

3. Hemsideredaktören, SM5VMZ/Fredrik efterlyste material till hemsidan. 

 

4. Repeatern för två meter fungerar utmärkt igen.  

 

 

 

§9  Nästa möte. 
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Styrelsen fick i uppdrag att bestämma tid och plats för nästa möte. Förslag var 

i samband med portabeltesten i augusti eller i september. 

 

§10  Mötets avslutande. 

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare samt ett 

speciellt tack till SM0CVI/Tor:s XYL, för gott kaffebröd. Efter mötet kördes 

ett antal QSO:n och allmänt radiosnack pågick i det vackra vädret.  

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

   Anders Johnsson    Jan Edenquist 

   SM5EPC     SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

Protokollet justerat: 

    

 

   Fredrik Edenquist    Jonny Andersson 

   SM5VMZ     SM5SIK 

 

 

Deltagare: SM5ELC, SM5VMZ, SM0KRN, SM0CVI, SM5EPC, SM5AOG, SM5ON, 

SM0WP, SM5ASV, SM0TC, SM0KV, SM0CFI, SM5SIK, SM0BSB, 

SM0AJU. 
 


