Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från kvartalsmöte 1998-09-26.
Plats: Kvarnen i Gimo.
Deltagare:

SM5SIK, SM5ELC, SM5AOG, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, SM0KRN,
SM0BSB, SM5IBE.

§1

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

§2

Dagordningens godkännande.
Den föreslagna dagordningen godkändes efter korrigering av punkterna 9 - 11.

§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, 1998-03-28 i Norrtälje.
Protokollet upplästes och godkändes.

§6

Info från teknikgruppen.
Testen med en forwardinglänk till Stockholm misslyckades.
En eventuell möjlighet finns att köra via Åland.
Arbetet fortsätter med att finna en länk för Clustret.

§7

Arbetsgruppen, rapport från DX-pedition till Åland.
SM5AOG/Lennart lämnade en skriftlig rapport från DX-peditionen till Åland som
gick av stapeln i början på maj.
Från övriga deltagare framfördes bl a intryck som lärorikt och fältmässigt.
Utöver rapporten från Åland fanns i samma dokument en sammanställning av de
tester som klubbens signal SK5RO varit aktiverad i.
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§8

Övriga frågor.
1.
Hemsida på Internet.
SM5VMZ/Fredrik fick i uppdrag på förra kvatalmötet att ta fram ett förslag till
hemsida på Internet, redovisade ett antal förslag.
Fredrik jobbar vidare med dessa och presenteras vid årsmötet i december.
2.

Tester mm.
En sammanfattning av tester som klubben deltagit i redovisades skriftligt i
samband med redovisningen från Åland.

3.

Klubbens 20-års jubileum 1999.
Arbetsgruppen kommer med förslag på aktiviteter under jubileumsåret.

4.

QSL.
QSL-hanteringen diskuterades. Alla var överens om att det nog fungerade bra
som det var för närvarande.
Frankering av QSL-korten från Åland var på gång.

5.

Master mm.
SM5ELC/Janne meddelade att han hade ett antal master tillgängliga för den
som önskade.

§9

Nästa möte.
Styrelsen fick i uppdrag att bestämma tid och plats för nästa möte som är årsmötet.

§10

Mötets avslutande.
Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse.
Efter mötet serverades kaffe i kvarnens cafeteria. Dessutom fanns möjlighet att
besöka Knutmassomuséet högst upp i Kvarnen.

Vid protokollet:

Anders Johnsson
SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist
SM5ELC
Ordförande

Jonny Andersson
SM5SIK

Fredrik Edenquist
SM5VMZ

Protokollet justerat:
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