KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Nr 3 mars 2 0 1 4

Årgång 38

Här hade det funnits plats för ett litet bidrag från DIG!

Har du funderat på att hänga med till HAMRADIO i
sommar? Läs mer på sidan 7 i detta nummer!

Välkommen till årsmöte och månadsmöte onsdag 5 mars kl. 1900!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioA matörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller b ladets allmänna.

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

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

DETTA HÄNDER UNDER
MARS!
Onsdag den 5/3 kl. 1900. Årsmöte och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
onsdagen den 5 mars 2014
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.
Bussresa till Friedrichshafen

VÄLKOMMEN!

Traditionsenligt arrangerar KRA
även sommaren 2014 en resa till
HAM RADIO i Friedrichshafen.
Du hittar info om utställningen på

Har du speciella krav när det gäller
boende på resan eller på plats i
Friedrichshafen, hör av dig snarast
med dina önskemål om du planerar
att följa med!

http://www.hamradio-friedrichshafen.de

Vi åker från Kungsbacka kl 0800
måndag den 23 juni. Åter i Sverige
onsdag den 2 juli på kvällen. Priset är
beroende på antalet deltagare och blir
ca 3000:I detta ingår endast resan, logi och
mat tillkommer.

Omslagsbilden:

Kontakta SM6GDU tel. 0300-61048,
0704-772583 eller via e-post
sm6gdu@ssa.se för mer information.
Mer info kommer i KRA-bladet,
men är du intresserad att följa med,
anmäl ditt preliminärintresse redan
nu.
SM6GDU Bengt
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på Taberg innan hemresan anträddes.
Vår repeater, som numera har återgått att
lystra till anropssignalen SK6RJW har
genomgått en betydande upprustning.
Förutom nytt golv i vårt repeater-QTH är
2m– och 70cm-repeatrarna sammankopplade, ny logik och nya stationer på samtliga positioner samt en rundstrålande
duobandsantenn, monterad på QTH:et på
Britta-Lenas gata. Vidareutveckling
pågår!

samlats för ett ring-QSO kl. 1700 de flesta
lördagar.
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Förslag till dagordning vid Kungsbacka Radioamatörers
årsmöte 2013-03-05

KRA-bladet har i år utko mmit med 7
nummer, varav ett kvadrupelnu mmer!
Liksom t idigare år har v i anordnat en resa
med buss till Hamradio i Friedrichshafen.
I år deltog 15 av klubbens medlemmar i
resan.
Den traditionella jultallriken samlade i år
21 deltagare.

KRA-nätet har gjort uppehåll i den
traditionella formen under större delen av
året, dock har några trogna incheckare

SM6GDU Bengt

1.

Mötet öppnas.

2.

Val av ordförande för möt et.

3.

Val av sekreterare för möt et.

4.

Fråga om dagordningens godkännande.

5.

Tillkännagivande av röstlängd.

6.

Val av t vå rösträknare tillika justeringsmän.

7.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

8.

Verksamhetsberättelse.

9.

Kassa och revisionsberättelse.

10. Fråga om styrelsens ans vars frihet.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av t vå styrelseledamöter för t vå år vardera.
13. Val av en suppleant för ett år.
14. Val av revisor och revisors uppleant för ett år vardera.
15

Val av valberedning.

16. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2014.

Röstlängd på årsmötet

17. Inkomna motioner

SA6AJK, A VT. SM 6A GR, BLV, BWH, BWT, CEN, CIS, CMU, DER, DOI, EHY,
FFG, FHZ, FPG, FRI, FRJ, FXW, GDU, GNL, GTO, HQR, IBH, JVU, KAT, KHN,
MLH, NYJ, NZV, PID, RIG, RSI, RTN, RWW, SCM, SIM, VCM, VJE, YKG,
SM5COP, DEV, ENX, SM 7FSK, LA6ZHA, LA 9GFA, LA 1WI, LA 1II, Martti Po ikola och Heléné Ryding.

18. Mötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse för KRA 2013

Här är den ekonomiska redogörelsen för 2013
2012

2013

4100,00
9153,14

5900,00
5194,60

0,00

0,00

försäkring
avgifter
QSL, port o
lokalen

-1505,00
-850,25
-72,00
-3400,00

-1559,00
-850,25
-44,00
-3100,00

SK6KY

-1228,00

-3298,72

6197,89

2362,63

2012

2013

7496,32

6344,45

31453,95

34968,45

0

0

38950,27

41312,90

2012

2013

Resultaträkning
Intäkter
medlems avgifter
evenemang/diverse
räntor
Kostnader

Vinst/förlust

Balansräkning

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Bo Dahlqvist
Olof Rapp
Bengt E. Jansson
Mats Olausson
Lars Kålland
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SM6PID
SM6IBH
SM6GDU
SM6A GR
SM6NM

Övriga funktionärer ino m klubben har varit:
Revisor
Revisorsuppleant
KRA-bladsredaktör

QSL-manager
Tekn. ansv. SK6KY/R

"

"

Anita Elfv ing
Gö ran Ekstedt
Bengt E. Jansson
Anita Elfv ing
Bo Gustavsson
Christer Johansson

SM6FXW
SM6SCM
SM6GDU
SM6FXW
SM6SIM
SM6NYJ

För klubbens ekonomiska ställn ing hänvisas till resultat- och balansräkning.
Klubben har under året hållit n io st protokollfö rda månadsmöten. Dessa har ägt rum
första onsdagen i varje månad. I mars månad hölls också vårt ordinarie årsmöte.
Styrelsen har under året haft ett protokollfö rt möte.

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Summa tillgångar
Skulder &
eget kapital

Under 2013 har klubbaftonsaktiviteterna
fortsatt med att vi en extra onsdag i
månaden haft någon form av program.
Mats SM6AGR har förev isat fjärrstyrning av tranceiver och antenner
under en av kvällarna. Under hösten har
det dock varit sparsamt med dessa
träffar.

stationen vid Brudaremossen och samma
kväll arrangerade Göteborgs Rävjägare
en rävjakt i Kungsbackaskogen.

Lördagen den 6 april arrangerade klubben den sedvanliga ”vårloppisen”. En
handfull försäljare fyllde lokalen med
sina prylar på sammanlagt 20 bord. Årets
besökare, som kanske var något färre än
förra gången gjorde många fina fynd
under dagen. Stundtals var det svårt att ta
sig fram mellan borden!

Några outtröttliga medlemmar akt iverade
Bråtavikens fyr den 18/8 trots kyla, regn
och stormvindar!

Lördagen den 19 oktober åkte åtta
morgonpigga amatörer t ill Jönköping/
Husqvarna där bl.a. Tändsticksmuseet
och Husqvarna Fabriksmuseum
besöktes. Vi hann också med ett besök

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Summa skulder

0,00

0,00

Eget kapital

38950,27

41312,90

Ingående kapital
Årets resultat

32752,38
6197,89

38050,27
2362,63

Summa eget kapital

38950,27

41312,90

Under våren avhölls också en Fielddaý på Fjärås Bräcka med en handfull
deltagare.

Summa skulder &
eget kapital

38950,27

41312,90

Den 6/ 5 besökte 7 med lemmar FM/TV-

Vi träffades också första onsdagarna i
juni och augusti för fika och lite
informellt ”snack” med bl.a. planering
inför fyrhelgen.

Några av klubbens medlemmar deltog
söndagen den 29 september i provfällningen av masten som sedan länge
planerats.

