Roslagens Sändareamatörer
Protokoll från kvartalsmöte 2000-09-03.
Plats: FRO-lokalen Skogsförrådet, Uppsala.
§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 årsmöte i Gimo 2000-02-12.
Protokollet genomlästes och godkändes.

§6

Arbetsgruppen, tester mm.
SAC-testen kommer att köras med operatörerna SM5SIK, SM5NPV,
SM5AOG och G4EBN. Ev. kan flera operatörer tillkomma.
QTH blir hemma hos Lennart, SM5AOG i Film.

§7

Rapport från teknikgruppen.
Man skall testa att koppla ihop flera datorer i nätverk i samband med
testkörning.

§8

Övriga frågor.
1. Samband för rallyt i mitten på september inställt p g a för få operatörer.
2. SM0KV/Olle och SM0CVI/Tor berättade och visade hur man mäter upp och
analyserar antenner med en Antenna Analyzer och dator.

§9

Nästa möte.
Styrelsen fick i uppdrag att bestämma tid och plats för nästa möte. Förslag var
i november i Norrtälje.
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§10

Mötets avslutande.
Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.
Efter mötet berättade Bertil Petterson om FRO:s verksamhet i Uppsala och om
verksamheten i Uppland.
Han gick därefter över på ämnet astronomi och berättade kort om rymden och
stjärnhimlen, för att förbereda kvällens studiebesök på Gamla Observatoriet.
Under tiden hade de flesta moln försvunnit från himlen så att det gick att
genomföra studiebesöket. Vi fick beskåda några stjärnor i olika teleskop.
När klockslaget närmade sig midnatt var det dags att avbryta besöket med ett
hjärtligt tack till Bertil för en mycket intressant kväll.

Vid protokollet:
Anders Johnsson
SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist
SM5ELC
Ordförande

Jonny Andersson
SM5SIK

Lars Malmrud
SM5TSP

Protokollet justerat:

Deltagare:

SM5SIK, Mattias Andersson, SM5ELC, SM5AOG, SM5EPC, SM5VMZ,
SM0KRN, SM0BSB, SM0AJU, SM0CVI, SM0KV, SM5NPV, SM5TC,
SM5TSP, SM5ASV, Bertil Pettersson FRO,
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