Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från kvartalsmöte 2003-11-16
Plats: Länsstyrelsen i Uppsala.
§1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordf. SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt välkomna.

§2

Dagordningens godkännande.
Den föreslagna dagordningen godkändes men med att punkten §8.3 ”Visning
av Hugin och CeSam” genomfördes först av praktiska skäl. SM5ELC/Janne
berättade och visade hur sambandscentralen Hugin var uppbyggd och hur den
fungerar vid en eventuell kärnkraftsolycka i Forsmarks kärnkraftverk. Likaså
berättade han om CeSam som är ett samarbete mellan Räddningstjänsterna i
Uppsala läns kommuner.

§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 kvartalsmöte i Rånäs 2003-0607.
Protokollet genomlästes och godkändes.

§6

Aktiviteter under året, tester mm
SAC-testen kördes av SM5SIK/Jonny, SM5TSP/Lasse och SM5AOG/Lennart
från Lennarts QTH i Film.

§7

Rapport från teknikgruppen om APRS-noden, Cluster mm.
APRS-noden fungerar inte för närvarande. Felet är troligtvis att endast en
återstart av PC:n behövs.
Clustret i Almunge fungerar åter igen efter åsknedslag i sommar.
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§8

Övriga frågor.
1. SM5VMZ/Fredrik lade fram ett förslag om att klubben skaffar en egen
domän och plats på ett webbhotell för klubbens hemsida på Internet. Förslaget
tas upp på årsmötet som får besluta i frågan.
2. Info om WLAN mellan KTH – UU ströks då den som skulle informera om
detta ämne inte kom.
3 Visning av Hugin och CeSam genomfördes först enligt §2.
4. Ytterligare några förslag fanns till logotävlingen, men från samma person.
För att få in ytterligare förslag till årsmötet poängteras detta i nästa kallelse.

§9

Nästa möte.
Nästa möte som är årsmötet beslutade man att lägga i Gimo, som vanligt de
senaste åren. Förslag på datum var lördag den 24 jan 2004, om lokalen är
ledig.

§10

Mötets avslutande.
Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:
Anders Johnsson
SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist
SM5ELC
Ordförande

Fredrik Edenquist
SM5VMZ

Jonny Andersson
SM5SIK

Protokollet justerat:

Deltagare:

SM5ELC, SM5VMZ, SM5EPC, SM5SIK och SM5YJM/Joakim (ny medlem).
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