
Roslagens Sändareamatörer  Sid 1 (2) 
Protokoll  kvartalsmöte 1999-08-14 i Rånäs. 

Roslagens Sändareamatörer                   
 

Protokoll från kvartalsmöte 1999-08-14. 
 

Plats: På gräsmattan vid Gårdby Gård, Rånäs. 
 

Deltagare: SM5SIK + Sec. Op., SM5ELC, SM5AOG, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, 

SM0KRN, SM0BSB, SM0AJU, SM0CVI, SM5ASE + XYL, SM5NPV, SM5ON,  

SM0TC, SM5TSP, SM5WP, SM5CQR och SM0KV. 

 

§1  Mötets öppnande och frukost serveras. 

Mötet öppnades av  ordf. SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt väl-

komna.  I Gårdby Gård fanns ett digert frukostbord som SM5ELC bjöd på.  

 

§2  Dagordningens godkännande. 

  Den föreslagna dagordningen godkändes efter korrigering av punkterna 8 - 9. 

 

§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 möte, årsmötet 1998-12-05 i Sanda. 

  Protokollet upplästes och godkändes. 

 

§6 Arbetsgruppen, rapport från expeditionen till Morokulien. 

SM5AOG/ Lennart lämnade en muntlig och dessutom en skriftlig rapport från 

expeditionen till Morokulien. Rapporten kommer dessutom att läggas in på 

klubbens hemsida på Internet. 

 

§7 Arbetsgruppen, höstens aktiviteter och planer. 

Ett antal medlemmar har varit aktiva i bl a Aktivitetstesterna på HF och VHF. 

SM5SIK/ Jonny och SM5AOG/ Lennart körde våromgången av Portabeltesten. 

SM5AOG lovade en skriftlig redogörelse till årsberättelsen. 

Kommande aktiviteter blir t ex SAC-testen och några till. 

 Information kommer att finnas på klubbens hemsida. 

 

§8 Rapport från teknikgruppen, clusterfunktion mm. 

Gruppen hade kopplat upp ett par stationer för att bl a visa clustertrafik. Provet 

utfördes efter mötets avslutande. 
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§9  Övriga frågor. 

  1.   Info från SSA till klubbarna upplästes. 

 

2.   SM5TSP/ Lasse tar hand om klubbens QSL. 

 

3.   Nya QSL. Det börjar bli dags att ta fram ett nytt QSL-kort för SK5RO. 

SM5ASV/ Ingemar kontaktar kommunen och kontrollerar om det går att få något 

bidrag till detta. SM5ELC och SM5EPC jobbar vidare med att ta fram kortet. 

 

4.   SM5ELC ställde frågan, "Vad skall vi göra med gruvtornet?"  Det finns 

antenner och ledningar samt ca 2m2   golvyta att disponera. Något för alla att 

fundera på till nästa möte. 

 

5.   SM0KRN/ Lasse  hade hört att det fanns en ny signal med " X " runt 

Hallstavik. En eventuell ny medlem i klubben? 

 

6.   SM5CQR/ Rolf och SM0KV/ Olle  presenterade och berättade om aktiviteter 

på SK0MG, Mälargården i Sigtuna. Olle presenterade dessutom en slopande 

antenn för 160 -  30  -  20m banden. Han lovade att en beskrivning skall komma i 

SSA:s tidning QTC.  

 

7.   SM5ASV, Ingemar efterlyste materiel som tillhör klubben. En uppdaterad 

materielförteckning skall tas fram. 

 

§10  Nästa möte. 

Aktivitetsgruppen fick i uppdrag att bestämma tid och plats för nästa möte. 

 

§11  Mötets avslutande. 

Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare och speciellt 

SM0CVI/ Thor för att han ordnat en trevlig plats och lokal för mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

   Anders Johnsson    Jan Edenquist 

   SM5EPC     SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

 

Protokollet justerat: 

    

 

   Jonny Andersson    Lars Malmrud 

   SM5SIK     SM5TSP 


