Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från kvartalsmöte 1999-12-04.
Plats: Sanda Bygdegård
Deltagare:

SM5SIK, Mattias Andersson, SM5ELC, SM5AOG, SM5EPC, SM0WIZ,
SM5VMZ, SM0KRN, SM0BSB, SM0AJU, SM0CVI, SM5NPV, SM5ON,
SM5TC, SM5TSP, SM5WP, SM0TNX, SM0OMV

§1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordf. 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 kvartalsmöte 1999-08-14 Rånäs.
Protokollet genomlästes och godkändes.

§6

Arbetsgruppen, klubbens 20 års jubileum mm.
För att fira klubbens 20-års jubileum serverades smörgåstårta, kaffe och läsk.

§7

Rapport från teknikgruppen, clusterfunktion mm.
SM5NPV / Torbjörn lämnade rapport om clustret som finns hos SM5HJZ i
Almunge. Klubben har bistått med en del mtrl till stationen för clustret.

§8

Övriga frågor.
1. Info från SSA till klubbarna cirkulerades runt.
2. 2 meters repeatern. Det har varit problem med repeatern för 2 meter under
hösten. SM5ASV / Ingemar som inte längre jobbar vid repeaterns QTH har
problem att få tillgång till lokalerna för att kunna serva och felsöka vid fel.
Det diskuterades huruvida det skulle gå att flytta den till Gruvtornet i
Dannemora där vår digipeater tidigare varit monterad.
Teknikgruppen testar och undersöker eventuell flyttning i samråd med
SM5ASV / Ingemar.
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3. En ny medlem SM0WIZ / Ivan presenterade sig och hälsades välkommen.
4. De som har inventarier bl. a . SM5SIK, SM5TSP, SM5AOG, SM5NPV,
SM5EPC samt ev. flera skall lämna en förteckning till kassören SM5ASV.
5. SM5VMZ / Fredrik som ansvarar för klubbens hemsida informerade om
dess adress http://sk5ro.cjb.net samt att det kommer at finnas info om
maillinglistan på hemsidan.
6. Klubben har begärt specialsignal och har fått 7S5RO som får användas
under tiden 1999-12-01 - 2000-11-30.
7. SM5AOG / Lennart kommer att ta fram regler, till en intern
aktivitetstävling under år 2000, för klubbens medlemmar. Bl. a. skall
radiokörande, deltagande i tester och klubbens olika arrangemang ge
poäng. Lennart kommer att lägga förslag i bl. a. maillinglistan. När
reglerna är klara kommer de att finnas på klubbens hemsida.
§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.

Vid protokollet:
Anders Johnsson
SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist
SM5ELC
Ordförande

Jonny Andersson
SM5SIK

Lars Malmrud
SM5TSP

Protokollet justerat:
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