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Roslagens Sändareamatörer                   
 

Protokoll från kvartalsmöte 1998-03-28. 
 

Plats: FRO-lokalen i Norrtälje. 
 

Deltagare: SM5SIK, SM5ELC, SM5AOG, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, SM0EEW, 

  SM0AJU, SM0KRN, SM0BSB, SM5ON, SM5NPV, SM5WP, SM0VKO. 

 

§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  Protokoll från föregående årsmöte,  13 dec. 1997 i Gimo. 

  Protokollet upplästes och godkändes. 

 

§6 Info från teknikgruppen. 

Testen med en forwardinglänk till Kista misslyckades. 

En ny test skall göras 1998-04-09  mellan Dannemora och Ericssons radioklubb. 

 Frekvens för testet är 144.975 MHz.     

 

§7  Arbetsgruppen; DX-pedition på Åland. 

DX-peditionen till Åland 1998-05-01 -1998-05-03 presenterades av arbets-

gruppen. Totalt fanns 12 bäddar bokade. SM5TSP/ Lars hade räknat fram ett 

budgetpris på 500/person vid 10 deltagare. 

Mötet beslutade att klubben skall bidraga med max 1500 till expeditionen. 

      

§8  Info från SSA. 

SM5EPC/Anders meddelade att SSA ville ha in info från klubbarna om antalet 

medlemmar. Dessa uppgifter skall användas som underlag för att söka tillstånd att 

få sälja bingolotter. SSA har fått uppgift om antalet medlemmar i RSA. 
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§9  Övriga frågor. 

1. Klubbens testaktiviteter. 

SM5AOG/Lennart och SM5SIK/Jonny rapporterade från sina testaktiviteter 

samt meddelade vikten av att meddela klubbtillhörighet på loggen vid olika 

tester. Som exempel nämndes SSA:s månadstest där man anger vilken klubb 

man tävlar för. 

2. Hemsida på Internet: 

SM5VMZ/Fredrik fick i uppdrag att ta fram ett förslag till hemsida på Internet. 

3. SM5ELC/Janne påminde om att det är dags att tänka på 

klubbens 20-års jubileum  hösten 1999. 

  

§10  Nästa möte. 

Nästa möte beslöts att äga rum i samband med DX-peditionen på Åland. 

 

 

§11  Mötets avslutande. 

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare och speciellt  

FRO-avdelningen i Norrtälje för att de upplät lokal och ordnade fika.  

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

   Anders Johnsson    Jan Edenquist 

   SM5EPC     SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

 

Protokollet justerat: 

    

 

 

   Jonny Andersson    Fredrik Edenquist 

   SM5SIK     SM5VMZ 

 
 


