Protokoll Medlemsmöte
Medlemsmöte för föreningen Kungsbacka Radioamatörer - SK6KY den 1:e November 2017
Klubblokalen Vässingsövägen.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden SM6PID hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl1920.

§ 2 Hänt sedan sist – div info
SM6PID läste upp föregående protokoll från medlemsmötet samt vissa valda punkter ur
styrelsemöte som lades till handlingarna.

§ 3 Klubbmästeri
Till tjänsten Kvastmästare erbjöd SM6VJE & SM6PID sina tjänster.
Till tjänsten Fikageneral erbjöd SM6SIM & SM6FRI sina tjänster.

§ 4 Kassörens rapport
•
•
•

Ekonomi fortsatt god.
Arbetar med att byta bank för tillfället.
Skulden till Brittlena är fortsatt ej betald.

§ 5 Tekniska utrustningen
Hur är läget beträffande kablar och antenner
• Schacket har utökats med en Aurora för 69Mhz, samt 2m Motorola som kan
användas till repeter.
• 70cm repetern går idag som DMR, och är placerad hos en styrelsemedlem för
vidare testing.
• Brittlena är den enda 2m mottagaren nu.

§ 6 Klubbens framtida inriktning?
Klubben kommer att ha öppet en gång i månaden som vanligt, men medlemsmötet
kommer endast att vara en gång per kvartal. Idéer och förslag efterfrågas till bla,
Föredrag, besök, bildvisningar och annat som kan intressera medlemmarna under de
överiga månadsträffarna.

§ 8 KRA:s hemsida - uppdatering
•

SM6PID läste upp ett förslag till verksamhetsförklaring att presentera på
hemsidan. En lite justering skulle utföras sedan skall SM6JNS lägga upp denna
på hemsidan.

§ 8 Rekryteringskampanj
•
•
•

SM6FRI tackar för de trevliga rapporterna.
Inget intresse har inkommit, men detta tar nog tid att få igång,
Nya tag i Januari igen!

§ 9 Kommande evenemang
•

Månadsmöte 6e December, Lussefika planeras

§ 10 Övriga frågor
•
•
•
•

Inkomna förslag till styrelsen är en resa till Åstorp till våren.
Skurugata och Skuruhatt i Eksjö, geologisk formation, bergklyfta samt utkiktspunkt,
rekomenderas för besök.
OTC, bli medlem om ni haft certifikatet mer än 20 år.
KRA kan tyvärr inte hjälpa till med försäljning av dödsbo som frågade SM6PID,
vi vet ej heller värdet på de delar som var till salu.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande SM6PID avslutar mötet kl 2041, och fikat börjar.

…..................................................................
Vid protokollet SA6ROB, Robin

…..................................................................
Ordförande SM6PID, Bo

