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Årsmöte tisdag
7 mars kl. 1900.
Välkommen !
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioAmatörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller bladets allmänna.
KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA

Tel 0300-61048, fax 0300-569339
Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot per
diskett eller via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

DETTA HÄNDER UNDER
MARS !
Tisdag den 7/3 kl. 1900 Årsmöte och därefter
månadsmöte i klubblokalen
Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 14/3 och 21/3 kl. 1900,
Bygg– och reparationsafton i klubblokalen
Lördag den 25/3 kl. 1800.
Vårfest! OBS! Föranmälan!
Läs mer på sidan 11.
VÄLKOMMEN!

Vårfest!
Som jag skrev i förra numret av
KRA-bladet så föreslog SM6YOF
Jan-Inge för en tid sedan att vi borde ha en vårfest.
Sedan dess har planerna inom
KRA:s (självutnämnda) festkommitté stötts och blötts ett antal
gånger och olika upplägg har tagits
fram och förkastats.
Till slut blev det så här:
Lördagen den 25 mars kl. 1800
samlas vi i klubblokalen, Onsala
HV-gård.
Under kvällen kommer sedan följande att äga rum:
•

Ölprovning

Under ledning av Jonas Fransson
kommer vi att prova en dryg handfull olika ölsorter. Jonas har jobbat
med drycker i många år och flera
av oss har lärt känna honom i likOmslagsbilden: Foto Per F. Elfving SM6ZN

nande sammanhang.
Speciellt av intresse för dig som
tror att det bara finns ljust och
mörkt öl att välja på!
•

Förtäring

Med inriktning på Bratwurst och
närbesläktad tysk mat kommer vi
att äta en lättare måltid, lämplig att
dricka öl till!
•

Ordkunskap

Utan att avslöja några närmare detaljer blir det sedan en liten test av
deltagarnas språkkunskaper! Även
här kommer några priser att delas
ut till dem som lyckas bäst.

QSO med datorn

Du som vill utmana dina kompisar
eller kanske bara testa dig själv har
chansen att köra ett mycket autentiskt CW-QSO mot ett datorprogram . Pris utlovas till den som
genomför ett felfritt QSO!
•
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Kostnaden för kvällen blir 130:per person inklusive ölprovningen.
Vill du vara med utan att prova öl
går det givetvis också bra och då
kostar det 100:- Betalning vid ankomst den 25 mars.
På den preliminära anmälningslistan finns ca 15 namn i dagsläget,
men det finns plats för fler. Dock
med max. 20 deltagare i ölprovningen
Anmäl dig senast 18/3 till
sm6gdu@ssa.se eller 0300-61048
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Vardagsproblem kan bli stora!
Från en medlem i klubben (jag visste inte om du ville vara anonym eller ej, Bosse)
har nedanstående bild anlänt till redaktionen. Redaktören vill heller inte medverka
till att någon enskild medlem känner sig utpekad, därför får var och en själv ta reda
på vem texten under bilden åsyftar!
(Bilden är från QST april 1965)
SM6GDU Bengt

Kallelse till årsmöte i
Kungsbacka Radioamatörer
tisdagen den 7 mars 2006
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.

Hör gärna av dig till någon i
valberedningen om du vill
jobba i KRA styrelse.
Valberedningen består av
SM6DMS Eje och
SM6KHN Peter.
Apropå vissa amatörradiovänners grannar och deras och myndigheters
syn på vad som är en större enhet !
73 de SM6SIM Bosse
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Förslag till dagordning vid Kungsbacka Radioamatörers
årsmöte 2006-03-07

1.

Mötet öppnas.

2.

Val av ordförande för mötet.

3.

Val av sekreterare för mötet.

4.

Fråga om dagordningens godkännande.

5.

Tillkännagivande av röstlängd.

6.

Val av två rösträknare tillika justeringsmän.

7.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

8.

Verksamhetsberättelse.

9.

Kassa och revisionsberättelse.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av två styrelseledamöter för två år.
13. Val av en suppleant för ett år.
14. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år vardera.
15

Val av valberedning.

16. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2006.
17. Inkomna motioner
18. Mötets avslutande.

Några inspelningsalternativ
Ibland finns det anledning att spara
en signal, ett QSO eller kanske ett
anrop som man hör på något band.
Man kanske vill spara det för att det
är unikt, av historiskt intresse eller
man kanske inte ens hörde vad det
innehöll och behöver lyssna på det
igen.
Det finns många tekniker att göra en
inspelning på; bandspelare, dator och
löstagbart minne är några alternativ.
I många år, fler än tjugo, har jag
a n v ä n t e n G r u n d i g k as s e t t bandspelare i shacket, ja inte bara
där, utan också för språkkurser och
radioprogram. Det finns många
ljudinspelningar i arkivet. Nu är
bandspelaren krasslig sedan en tid,
snabbspolningen fungerar inte, och
inte heller autostoppet. Något måste
göras.
Jag har en provat på att använda ett
enkelt inspelningsprogram i datorn,
det heter Vox Recorder, är skrivet av
Nino Porcino och är freeware. Det
fungerar alldeles utmärkt då det har
en inställningsbar vox. Ljudfilen blir
en wav-fil om 22050 byte/sekund.
Voxen kan naturligtvis spara in en
del plats. Men datorn måste vara
igång...
En ny möjlighet har nu uppenbarat
sig då jag har blivit med mp3-spelare!
En mycket kompetent liten manick
(32 g, 74 x 25 x 18 mm) som kan
otroligt mycket. Förutom mp3spelarfunktionen innehåller den FMradio, diktafon och Line in.
Om jag vill spela in något från
amatörradiobanden så går det att
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använda diktafonfunktionen (vox
och justerbar känslighet!). Om jag
då lägger apparaten vid högtalaren
så får jag ju med min egen röst om
det är ett QSO jag spelar in. Men
naturligtsvis också nysningar,
kaffekoppsskrammel o dylika oljud.
Inte så bra...
Här kommer Line in-funktionen in.
Perfekt! Jag har anslutit apparaten
till datautgången på min
transceiver, justerat känsligheten
och då är det bara att trycka på
inspelningsknappen. Och justerbar
vox finns också!
Filerna kan sparas i valbar kvalitet i
antingen wav- eller mp3-format.
Både “on the fly”, så det går
undan.
Sedan är det dags att spela upp
filen och kritiskt granska vad som
sades eller kanske framfördes med
“korta och långa”. Det går att
repetera ett avsnitt oändligt antal
gånger. Det är lätt att överföra
(eller kopiera) filer till datorn med
drag ´n drop i filhanteraren..

Jag har ännu inte använd Line in
så mycket , men det verkar
lovande, mycket lovande.
Carl-Axel SM6NZV
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Verksamhetsberättelse för KRA 2005

Nycklar till klubblokalen
Nu är det dags att byta ut dina nycklar
(eller kvittera ut nya om du tidigare inte
haft några) för att kunna komma in i HVgården och köra radio även när det inte är
någon gemensam KRA-aktivitet.
Du skall alltså byta ut en av dina gamla
nycklar till en ny, men behålla den andra.

Låter det krångligt? Kom till mötet på
tisdag den 7/3 så skall vi nog greja det
hela!
Har du inte haft någon nyckel tidigare?
Nu finns möjlighet även för dig att kunna
köra radio från klubben. Hör av dig till
undertecknad på lämpligt sätt!
SM6GDU Bengt

Styrelsefunktionärer har under året varit :
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Bibliotekarie
Suppleant

KRA-bladsredaktör

QSL-manager
Stationsförest.
Vice
"
Repeaterförest.
Vice
"
Tekn. ansv. SK6KY/R

Vi kör via repeater SK6KY/R,
utfrekvens
145,725 MHz, lördagar kl. 1700.

Den här veckan
checkar
väl även DU in?

Bo Gustavsson
Bengt E. Jansson
Sven Alkhage
Peter Hall
Leif Ytterström

SM6SIM
SM6GDU
SM6RSI
SM6FSK
SM6KXN

Övriga funktionärer inom klubben har varit:
Revisor
Revisorsuppleant

KRA-nätet för senaste nytt
inom och utom klubben!
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"
"

"
"

Anita Elfving
Carl-Axel Lindberg
Bengt E. Jansson
Anita Elfving
Jan Timmerås
Bengt E. Jansson
Per F. Elfving
Arthur Hänel
Bengt E. Jansson
Bo Gustavsson
Christer Johansson

SM6FXW
SM6NZV
SM6GDU
SM6FXW
SM6CJL
SM6GDU
SM6ZN
SM6ALF
SM6GDU
SM6SIM
SM6NYJ

För klubbens ekonomiska ställning
hänvisas till resultat- och balansräkning.

månaden, sammanlagt fjorton stycken!

Klubben har under året hållit nio st
protokollförda månadsmöten. Dessa har
ägt rum första tisdagen i varje månad. I
mars månad hölls också vårt ordinarie
årsmöte.

Inledningen av året ägnades till stor del åt
ombyggnad av det utrymme som nu
(nästan) är ett färdigt radioshack! På
invigningsfesten lördagen den 12 mars
checkade nästan alla in på KRA-nätet
från klubben!

Styrelsen har förutom några informella
diskussioner träffats vid ett protokollfört möte.
Rävjaktsåret inleddes traditionsenligt på
nyårsdagen men under resten av året har
det varit betydligt mer tunnsått med
rävjakter.
Även under 2005 har klubbaftonsaktiviteterna fortsatt med att vi varje månad
haft verksamhet minst en extra tisdag i

En tisdagskväll i april sattes klubbens
trådantenn för kortvåg upp. Ett tiotal av
klubbens medlemmar var engagerade i
detta!
I samarbete med Ingenjörsföreningen
TGG har ett studiebesök arrangerats, på
reservkraftverket i Stenungsund den 19
april.
Efter flera års uppehåll med sambandsaktiviteter medverkade 4 operatörer vid
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Kungsbackaloppet den 23/4.
Förra årets tradition! med försommarträff
hos Staffan SM6DOI samlade även i år
drygt tjugo av klubbens medlemmar den
28/5 till en kväll som inleddes med ett
mycket intressant föredrag om hörsel och
vilka faktorer som påverkar den, såväl
positivt som negativt. Efter en lättare
måltid fortsatte kvällen i Staffans
radioshack där SJ6KY luftades flitigt.
Vi träffades också de första tisdagarna i
juli och augusti för fika och en del
radioaktivitet.
Några av oss tog också chansen att lyssna
på sändningarna från Grimeton, SAQ när
dessa ägde rum den 3 juli. Med hjälp av
SM6NYJ Christers VLF-konverter och en
KV-mottagare kunde vi i klubblokalen ta
emot signalerna med S5!
Fyraktiviteterna inleddes i år den 16/8
med ett föredrag av Gert Malmberg, känd
från G-P, där han bl.a. skriver om
”Månadens Fyr”. Söndagen den 21/8
aktiverade klubben även i år Skalla fyr på
Vässingsö och dessutom med FROsignalen SL6ZF Malö fyr på Malö!.
Ett tiotal medlemmar besökte SM6DMS
Eje i hans nya QTH en fredagskväll i
början på september.
Den 20/9 besökte Olle SM6DJH oss och
berättade om OROlle-projektet och hur
tranceivern är uppbyggd .
Byggaktiviteterna under hösten fick en
något stramare inramning när kursen i
PIC-programmering startade med att
kursdeltagarna byggde den test– och
utvecklingsbyggsats som är en
förutsättning för deltagande i kursen.

KRA-nätet har fortsatt under året med ett
genomsnitt av 11 incheckare per gång.
Nästan varje lördag kl. 1700 inträffar
detta via SK6KY/R under ledning av
Carl-Axel SM6NZV.
Under året har två av klubbens medlemmar bytt QTH och som tack för klubbens
hjälp vid flyttningen, har SM6DER Sten
och SM6DMS Eje gett varsitt generöst
bidrag till klubbens verksamhet. Stens
bidrag har ”öronmärkts” för ombyggnaden av shacket och Ejes är en god
grundplåt till en ny KV-rig. TACK!
Den mast som tidigare varit placerad på
polishuset i Kungsbacka har efter många
olika turer kommit i klubbens ägo.
Förberedelserna för att sätta upp den vid
klubblokalen påbörjades under hösten.
KRA-bladet har i år utkommit med 9
nummer.

Här är den ekonomiska redogörelsen för 2005 7
2004

2005

4800,00
1858,50
0,00

5400,00
7435,50
0,00

-1411,00
-410,00
-348,00
-1000,00

-1164,00
-310,00
0,00
-3395,08

-926,00

-2060,00

2563,50

5906,42

2004

2005

3582,40

1357,82

11307,95

19438,95

0

0

14890,35

20796,77

Skulder &
eget kapital

2004

2005

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Summa skulder

0,00

0,00

Eget kapital

14890,35

20796,77

Ingående kapital
Årets resultat

12326,85
2563,50

14890,35
5906,42

Summa eget kapital

14890,35

20796,77

Summa skulder &
eget kapital

14890,35

20796,77

Resultaträkning
Intäkter
medlemsavgifter
evenemang/diverse
räntor
Kostnader
försäkring
avgifter
KRA-bladet
lokalen
SK6KY
Vinst/förlust

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro

Liksom tidigare år har vi anordnat en resa
med buss till Hamradio i Friedrichshafen,
i år med 19 deltagare.

Bank
Summa tillgångar

Även i år träffades vi i lokalen den 13
december för ”liten jultallrik”.
Antalet medlemmar i KRA har varit 52 st.
SM6GDU Bengt

