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Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2005-09-03 
 

Plats: Länsstyrelsen, Uppsala. 
 

Deltagare:  SM5SIK, SM5VMZ, SM0CVI, SM5TSP, SM5ELC, SM5ASV, SM5ERK, 

 Bertil Pettersson FRO Uppland samt DL5/SM5NRK. Totalt 9 st. 

 

§1  Mötets öppnande. 

 Mötet öppnades av SM5ELC/Janne, som hälsade samtliga  hjärtligt välkomna. 

 

§2 Dagordningens godkännande. 

 Godkänt med korrigering av DL5:s signal till SM5NRK. 

 

§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, kvartalsmöte 2005-05-21 i Rånäs. 

 Protokollet godkänt. 

 

§6 Aktiviteter under året. 25-års jubileum SA25RO, QSL m m. 

QSL-kort för SA25RO och SK5RO är beställda och kommer hem under september.  

 

§7 Rapport från teknikgruppen. SK5RO:s  hemsida. 

 APRS-noden fungerar igen efter återstart förorsakat av strömavbrott. 

 

§8 Övriga frågor 

1. Bertil Pettersson från FRO berättade om en sambandsövning som kommer 

att ske 2005-10-08. Scenariot är ett större strömbortfall. Ett regionalt nät 

mellan kommunerna i Uppland upprättas med en central i varje kommun. 

Mobitex och FRONET kommer att användas. 

Efter mötet demonstrerade Bertil bl a FRONET. 

 

2. DL5/Roger presenterade sig och berättade vad han vill göra med SM5 inom 

SSA. En av hans ambitioner är att besöka så många klubbar som möjligt 

inom distriktet. Dessutom fanns tillfälle för mötesdeltagarna att ställa frågor 

om SM5 och SSA-verksamheten. 

 

3. DL5/Roger informerade projektet JANE, som leds av SM0WAJ, att 

sammankoppla repeatrar på 70 cm bandet. Mer information finns att hämta 

på Internet under  www.rep-jane.com . 

http://www.rep-jane.com/
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§9 Nästa möte. 

                     Nästa möte som är på Nya Observatoriet i Uppsala bestämdes preliminärt till 

2005-11-11. Janne kollar med Bertil Pettersson närmare. Det kan bli ett annat 

datum beroende på omständigheterna. 

 

 

§10 Mötets avslutande. 

                     Ordf. Janne/ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse. 

Janne visade och berättade om sambandscentralen Hugin efter mötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

       Anders Johnsson                                               Jan Edenquist 

                        SM5EPC                                                           SM5ELC 

                                           Sekreterare                                                     Ordförande 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

             


