KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER
Lindfjällsvägen 15 439 91 ONSALA

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

B

FÖRENINGSBREV

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Nr 3 mars 2 0 0 8

Årgång 32

KRA-nätet för senaste nytt inom
och utom klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R, utfrekvens
145,725 MHz, lördagar kl. 1700.

Den här veckan checkar
väl även DU in?

Välkommen till års- och månadsmöte
tisdag 4 mars kl. 1900!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA

Här är den ekonomiska redogörelsen för 2007 7

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.

Tel 0300-61048, fax 0300-569339

Resultaträkning

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

Intäkter

KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA

Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
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4500,00
5696,50
0,00

6100,00
3702,65
0,00

-1025,00
-725,00
18,00
-2300,00

-1446,00
-500,00
-71,50
-2800,00

-740,00

-2077,00

5388,50

2908,15

2006

2007

867,32

3512,97

25317,95

25580,45

0

0

26185,27

29093,42

Skulder &
eget kapital

2006

2007

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Summa skulder

0,00

0,00

Eget kapital

26185,27

29093,42

Ingående kapital
Årets resultat

20796,77
5388,50

26185,27
2908,15

Summa eget kapital

26185,27

29093,42

Summa skulder &
eget kapital

26185,27

29093,42

medlemsavgifter
evenemang/diverse
räntor
Kostnader
försäkring
avgifter
QSL, porto
lokalen

DETTA HÄNDER UNDER
MARS!

SK6KY

Tisdag den 4/3 kl. 1900. Årsmöte och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

Vinst/förlust

Balansräkning
Tisdag den 11/3 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton.

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank

Tisdag 25/3 kl. 1900. Bygg– och reparationsafton
VÄLKOMMEN!

Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.

Summa tillgångar
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Efter ett förslag från Ingemar SM6YIV
har vid några tillfällen en extra programpunkt fogats till månadsmötesdagordningen. En kort presentation i något
ämne som kan locka till fördjupning vid
ett senare tillfälle - kanske på en klubbafton.
Efter en provresning i april kom så
äntligen vår fackverksmast på plats i juli.
Förlängd med en sektion till sammanlagt
15 meter står den nu på plats. Det återstår dock att förse den med antenner.
Vi träffades också de första tisdagarna i
juli och augusti för fika och en del
radioaktivitet.
En handfull medlemmar aktiverade
Skalla fyr på den internationella fyrdagen. Nytt för i år var att en stationsplats även fanns på toppen av Skallanäs,
ovanför fyren.
I slutet på året kom en inbjudan från
Kristianstads sändareamatörer att deltaga
i ett diplom till minne av freden i
Roskilde 1658. Sammanlagt 5 klubbar i
Skåne, Halland och Blekinge kör med
specialsignaler under 2008. För vår del
är det SH1658OZ som gäller.
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Tävlingen i KRA-bladet har varje månad
lockat en handfull deltagare där det gällde
att identifiera en mottagare/sändare/
tranceiver med både fabrikat och
modellbeteckning.
En sammanställning av medlemmarnas
KV-antenner har påbörjats. SM6NZV
Carl-Axel har åtagit sig att genomföra
detta.
KRA-nätet har fortsatt under året. Nästan
varje lördag kl. 1700 inträffar detta via
SK6KY/R under ledning av Carl-Axel
SM6NZV.
KRA-bladet har i år utkommit med 9
nummer.
Liksom tidigare år har vi anordnat en resa
med buss till Hamradio i Friedrichshafen,
i år med 14 deltagare.

Frågesport
Mars månads DXCC-prefix
Återigen ett litet land, cirka 7 gånger så stort som Libanon. Även här finns höga
berg och havsklimat. Lider kanske inte av inbördeskrig men det är ibland inte så
avlägset. Och den stora grannen i norr hejar på, men kan inte bestämma
längre.
Prefixet har likhet med typbeteckningen för en bil typ svajig. “Vi välter inte, det
bara känns så”, sa man visst . Vilket
DXCC-prefix avses?
Svar skall skickas till Carl-Axel
SM6NZV under e-postadress
c-a@telia.com senast en vecka efter
det att KRA-bladet kommit ut.
P r istag ar en u ts e s v i d näst kommande månadsmöte.
Carl-Axel SM6NZV

Även i år träffades vi i lokalen den 18
december för ”Liten jultallrik”.
Antalet medlemmar i KRA har varit 56
st.
SM6GDU Bengt

Röstlängd på årsmötet
SA6AAB, ABU, AJK, SM6AGR, ALF, BMC, BLV, BWT, BZC, CIS, CMU, DBQ,
DER, DMS, DOI, DQO, EHY, ENL, EPW, FFG, FHZ, FPG, FRJ, FSK, FXW, GDU,
GLL, GNL, GUS, HGA, IBH, JNS, JVU, KAT, KHN, KXN, KZX, LJ, NKG, NM,
NYJ, NZV, PID, RPY, RSI, RTN, RWW, SIM, VHZ, XAT, XHD, YIV, YIY, YKG,
YOF & ZN.

Nedanstående är dessutom klara för 2008!
SM6BMC, DBQ, DER, DOI, EHY, EPW, FFG, FPG, FRJ, GLL, KZX, LJ, RTN,
YKG, YOF

Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
tisdagen den 4 mars 2008
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.
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Förslag till dagordning vid Kungsbacka Radioamatörers
årsmöte 2008-03-04

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.

Verksamhetsberättelse för KRA 2007
Styrelsefunktionärer har under året varit :
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Bibliotekarie
Suppleant

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

Revisor
Revisorsuppleant
KRA-bladsredaktör

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

"
"

"
"

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

För klubbens ekonomiska ställning
hänvisas till resultat- och balansräkning.

11. Val av ordförande för ett år.

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.

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 2008.
17. Inkomna motioner
18. Mötets avslutande.

SM6SIM
SM6GDU
SM6RSI
SM6FSK
SM6KXN

Övriga funktionärer inom klubben har varit:

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

12. Val av två styrelseledamöter för två år.
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Styrelsen har under året endast haft några
informella diskussioner.
Rävjaktsåret inleddes traditionsenligt på
nyårsdagen men det blev tyvärr den enda
jakten under 2007!
Även under 2007 har klubbaftonsaktiviteterna fortsatt med att vi varje månad
haft verksamhet minst en extra tisdag i
månaden, sammanlagt fjorton stycken!
Kursverksamheten fortsatte under våren

SM6FXW
SM6NZV
SM6GDU
SM6FXW
SM6CJL
SM6GDU
SM6ZN
SM6ALF
SM6GDU
SM6SIM
SM6NYJ
med kursen i PIC-programmering där
deltagarna förkovrade sig under ledning
av SM6NYJ Christer.
Vi fortsatte det i slutet på 2006 påbörjade
bygget av VLF-konvertrar. Ett halvdussin
deltagare träffades under våren och de
flesta fick den att fungera vid första
försöket!
En värmepump, utlånad av Christer
SM6NYJ, installerades under nyårshelgen
och har under året hjälpt till att sänka
elförbrukningen i lokalen med ca 8000
kWh!
Lördagen den 17 mars arrangerade
klubben en loppmarknad med ett halvt
dussin försäljare som lagt upp sina prylar
på sammanlagt 23 bord. Antalet besökare
skäms inte heller för sig. Stundtals var det
svårt att ta sig fram mellan borden!

