Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från kvartalsmötet 2005-05-21
Plats: Hembygdsgården i Rånäs
Deltagare:

SM5ERK, SM5SIK, SM5HJZ med Loke, SM0AJN, SM5ON, SM5WP, SM5CVI,
SM5ELC och SM5VMZ.

§1

Mötets öppnade.
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 till mötets ordförande.

§4

Val av sekreterare för mötet.
SM5VMZ/Fredrik valdes till mötessekreterare.

§5

Föregående mötesprotokoll, årsmöte 2005-02-05 i Gimo.
Föregående mötesprotokoll godkändes med korrigeringen SM5EKR till SM5ERK
på deltagarlistan.

§6

Aktiviteter under året.
25-års jubileum SA25RO rapport: SM5ELC/Janne visade slutliga förslaget på
QSL-kort för SA-signalen. SM5EPC/Anders undersöker priser för tryckning.
Samordnings skall ske med tryck av klubb-QSL.

§7

Rapport från teknikgruppen.
SK5RO:s hemsida. Ny karta på förstasidan. -5ELC uppmanade till mer aktivitet
av medlemmarna på vår hemsida.
SM5VMZ/Fredrik informerar om förändringarna på hemsidan. RSS/XML finns
nu på sidan för snabb information vid uppdateringar av hemsidan.
SM5ELC/Janne berättar att radion till APRS noden har bytts i flera opmgångar.
Nu sitter en IC251 samt en PL232 i gruvtornet.

§8

Övriga frågor.
8.1 Cluster mm, SM5HJZ informerar.
SM5HJZ/Jonas berättade om hur SM0HJZ-6 DX-cluster kom till och hur
det såg ut fram till idag. Mer beroende av ADSL gör att uppdatering av data
är snabb och exakt.
Ett radiomodém och en 70 effektsteg som till hör SK5Ro återlämnades av
Jonas till klubben med tack för lånet.
8.2

Rapport från SSA:s årsmöte.
En lång rapport finns i QTC. De som var där berättar att allt gick lugnt till.
Det var det snabbaste årsmöte som man kunde minnas på många år.
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SM5AOG/Lennart vann första pris i lotteriet för andra året i rad. En IC706:a
av senaste snitt är i hans ägo.
8.3

DL5 info.
Nya distriktsledaren, DL5, från 2005, SM5NKK/Roger, informerar
brevledes om sina mål och planer. Önskemål om närmare kontakt finns och
vi planerar för att ta emot honom vid vårt sena höstmötet 2005. SM5ELC
tar kontakter med Roger för samordning av sammanträffandet. Något mål
för åtagande att genomföra DL5-möte 2006 i SK5RO regi finns däremot
inte från klubben.

8.4

Rallysamband våren 2005 / SM5BKK.
SM5BKK/Kurt informerar om rallysamband via SM5ELC/Janne på e-post.
Underlag finns under www.sk5ro.se/forum/aktiviteter.

8.5

Diskussion om att marknadsföra våra RSA-möten via SSA.
En diskussion kring hur vi ska få fler till våra möten. Förslag om anslag via
SSA-bulletin och SSA:s hemsida.

8.6

SM5WP och SM5ON berättar om CW-ring.
Fredagar kl. 20.00 på 3.577 kHz kör SM5WP, SM5ON, m.fl. CW-ring.

§9

Nästa möte planeras till Observatoriet Uppsala någon gång under augusti eller
september. Vädret styr med tanke på aktiviteten. Styrelsen återkommer med tid
och plats för mötet.

§10

Mötets avslutande.
Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare samt speciellt
Tor och hans XYL som ordnat lokal och fika samt Jonas /HJZ som informerat vid
mötet.
Jonas blev dess utom ny medlem i RSA och flera medlemmar betalade avgiften
för 2005.

Vid protokollet:
Fredrik Edenqvist / SM5VMZ
Sekreterare
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Jan Edenquist / SM5ELC
Ordförande
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