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KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER
Lindfjällsvägen 15 439 91 ONSALA

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

B

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

FÖRENINGSBREV

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Nr 3

mars 2 0 1 2

Årgång 36

Ny tävling! Vad är detta? Läs mer på sidan 5!

Välkommen till årsmöte
i klubblokalen, Onsala HV-gård onsdag 7/3 kl. 1900!
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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.

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post:sm6gdu@ssa.se

Här är den ekonomiska redogörelsen för 2011 7
2010

2011

5850,00
4629,33

4250,00
1765,03

0,00

0,00

-1415,00
-731,50
-120,00
-2800,00
-1192,00

-1450,00
-1290,25
-0,00
-2800,00
-300,00
-808,00

4220,83

-633,22

2010

2011

9,15

181,18

33376,45

40571,20

0

0

33385,60

40752,38

Skulder &
eget kapital

2010

2011

Kortfristiga skulder

0,00

8000,00

Summa skulder

0,00

8000,00

Eget kapital

33385,60

32752,38

Ingående kapital
Årets resultat

29164,77
4220,83

33385,60
-633,22

Summa eget kapital

33385,60

32752,38

Summa skulder &
eget kapital

33385,60

40752,38

Resultaträkning
Intäkter
medlemsavgifter
evenemang/diverse

Manusstopp är normalt fredagen två
veckor före månadsmötet.

KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA
Tel 0300-61048

räntor
Kostnader
försäkring
avgifter
QSL, porto
lokalen
SK6KY
jubileumsfirande

DETTA HÄNDER UNDER
MARS!
Vinst/förlust

Onsdag den 7/3 kl. 1900. Årsmöte och
därefter månadsmöte i
klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Hemvärnsgården håller stängt för renovering
även under mars. Lyssna på SK6KY/R
för mer info om aktiviteter under månaden.

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar
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KRA-nätet för senaste nytt
inom och utom klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R, utfrekvens
145,725 MHz, eller på reservfq
145.350 MHz lördagar kl. 1700.

Den här veckan checkar
väl även DU in?
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Förslag till dagordning vid Kungsbacka Radioamatörers
årsmöte 2012-03-07

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.

Bussresa till Friedrichshafen
Traditionsenligt arrangerar KRA
även sommaren 2012 en resa till
HAM RADIO i Friedrichshafen.
Vi åker från Kungsbacka kl 0800
måndag den 18 juni. Åter i
Sverige onsdag den 27 juni på
kvällen. Priset är beroende på
antalet deltagare och blir ca 2800:I detta ingår endast resan, logi och
mat tillkommer.

12. Val av två styrelseledamöter för två år.
13. Val av en suppleant för ett år.

Kontakta SM6GDU Bengt eller
SM6KAT Solveig tel 0300-61048
eller via e-post sm6gdu@ssa.se för
mer information.

14. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år vardera.

Mer info kommer i KRA-bladet,
SSA-bulletinen och QTC, men är
du intresserad att följa med, anmäl
ditt preliminärintresse redan nu.

17. Inkomna motioner

SM6GDU Bengt
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Val av valberedning.

16. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2012.

18. Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för KRA 2011

4

Styrelsefunktionärer har under året varit :
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Bibliotekarie
Suppleant

Bo Dahlqvist
Olof Rapp
Bengt E. Jansson
Peter Hall
Lars Kålland

SM6PID
SM6IBH
SM6GDU
SM6FSK
SM6NM

Övriga funktionärer inom klubben har varit:
Revisor
Revisorsuppleant
KRA-bladsredaktör

QSL-manager
Tekn. ansv. SK6KY/R

"
"

"
"

Anita Elfving
Göran Berglind
Bengt E. Jansson
Anita Elfving
Bengt E. Jansson
Bo Gustavsson
Christer Johansson

Klubbens ekonomiska ställning framgår
av separat resultat- och balansräkning.
Under året har hållits nio protokollförda
månadsmöten. I mars månad hölls också
ordinarie årsmöte. Ett extra årsmöte i
april erfordrades då bl.a. bokslutet blev
försenat. Styrelsen har avhållit två möten
varav ett konstituerande.

SM6FXW
SA6AVT
SM6GDU
SM6FXW
SM6GDU
SM6SIM
SM6NYJ
justering är nödvändig.
Även om vissa rekognoseringar gjorts vid
Bråtavikens fyr i Åsa så deltog inte
klubben i några aktiviteter under fyrhelgen.
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KRA-bladet har under året utkommit med
nio nummer.
I oktober fyllde klubben 50 år. Det firades med en jubileumsresa. Färden gick
söderut via Berte museum i Slöinge,
Cecilias café i Laholm, minnesstenen i
Knäred, Ljungbyheds militärhistoriska
museum och slutligen middag på
Sjönevads Gästis.
Under hösten ordnades i samarbete med
GSA en fieldday på Seatons kulle. En
handfull medlemmar från klubben deltog.

möte i Mölnlycke.
Även i år har vi anordnat en resa med
buss till HAMRADIO i Friedrichshafen, i
år med 14 deltagare, samtliga medlemmar
i KRA.
Ett flertal av klubbens medlemmar
träffades i lokalen den 17 december för
vårt traditionella julbord, som Solveig
SM6KAT och Bengt SM6GDU ordnat på
ett förnämligt sätt.
Antal medlemmar 2011 har varit 49 st.

Tillsammans med Göteborgs Sändareamatörer arrangerade vi höstens SM6-

SM6IBH Olof

Medlemsavgiftsinbetalningar för 2011
Nedanstående har enligt kassörens anteckningar betalat medlemsavgift för föregående
år, 2011. Dessa är röstberättigade vid årsmötet. Har du betalat men inte finns med på
listan, kontakta omgående sm6gdu@ssa.se.

Under årsmötet skedde en del förändringar. Ny på sekreterarposten blev Olof
SM6IBH, samt inträdde Bengt SM6GDU
som kassör.

Repeatern har i sitt nya läge på BrittaLenas gata fungerat tillfredsställande.
Norrut, speciellt i delar av Lindome –
Mölndal har signalstyrkan dock stundtals
varit låg och mycket varierande, förmodligen på grund av topografiska, atmosfäriska och meteorologiska förhållanden .

Även under 2011 har klubbaktiviteter på
onsdagar fortsatt med varierande innehåll.
Dock har någon ombyggnad av AP-2000
som varit aktuell som klubbprojekt ännu
ej påbörjats!

KRA-nätet har fortsatt under året.
Förutom sommar- och juluppehåll har vi
träffats nästan varje lördag kl. 1700 via
SK6RY/R under ledning av Carl-Axel
SM6NZV.

Vad är det för föremål du ser på omslagsbilden? Vad används det till?

Under året inköptes en antennanalysator
från MFJ. Under ett månadsmöte under
hösten provades den på ett antal antenner,
som medlemmarna bistod med. Analysatorn tycktes fungera bra men har senare
misstänkts ligga fel i frekvens varför

I samarbete med FRO-avdelningen i
Kungsbacka har vi gjort en studieresa till
JRCC i Göteborg.

Den lycklige!? vinnaren och rätt svar presenteras på mötet i april. Ett
lämpligt pris utlovas till den/de som inkommer med rätt svar.

Lördagen den 9 april arrangerade klubben
för femte året i rad en ”vårloppis”.

SA6AJK, AVT, BDI, BIA, SM6AGR, ALF, BLV, BWH, BWT, BZC, CMU, DBQ,
DER, DOI, EHY, ENX, FFG, FPG, FHZ, FRJ, FXW, GDU, GNL, GTO, HQR, IBH,
JNS, JVU, KAT, KHN, KZX, MWS, NYJ, NZV, PID, RIG, RSI, RTN, RWW, SCM,
SIM, VJE, YIV, YKG, LA1WI, LA6ZHA, LA9GFA, Tommy Mårtensson och Martti
Poikola.

Bildtävlingen
Skicka in ditt svar till sm6gdu@ssa.se eller lämna svaret på mötet i mars.

SM6GDU Bengt

