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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 per
diskett eller via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

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

DETTA HÄNDER UNDER
MARS!

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?

Onsdag den 3/3 kl. 1900. Års– och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 24/3 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton. Onsala HV-gård.
VÄLKOMMEN!

Motion till KRA:s årsmöte 2010
Eftersom den tekniska utvecklingen på
amatörradioområdet tycks accelerera och
storleken på både komponenter och färdiga utrustningar blir mindre och mindre
undan för undan, innebär det att våra möjligheter att bygga egna apparater minskar.
Men ett område där vi som mer eller
mindre kunniga radioamatörer fortfarande
kan experimentera med egna konstruktioner är antenner. Det finns ett otal byggbeskrivningar att tillgå, men det är ändå det
slutliga resultatet som räknas och det är
just här som vi famlar en smula i blindo
genom att inte veta hur vi kan trimma in

våra antenner för optimalt bruk.
Här skulle en Antennanalysator vara till
ovärderlig hjälp! Den skulle dessutom
troligen vara ett bra hjälpmedel när klubben ska byta antennlokator under vårkanten.
Mitt förslag bygger på att KRA köper in
en sådan apparat för utlåning/uthyrning
till medlemmarna i klubben. Ett konkret
förslag kan vara en Rig Expert AA-500
eller liknande.
Hälsningar
Ingemar, SM6YIV

Styrelsens yttrande till ovanstående motion
”Styrelsen tillstyrker

motionen och föreslår årsmötet att tillsätta en grupp
som utvärderar de olika alternativ som finns på marknaden. Vi tillstyrker
ett maxpris på 5000:-”
Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.
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Här är den ekonomiska redogörelsen för 2009
2008

2009

5850,00
1590,85
0,00

4200,00
4730,00
0,00

försäkring
avgifter
QSL, porto
lokalen

-1471,00
-500,00
-77,00
-2915,00

-1536,50
-930,00
-93,00
-2800,00

SK6KY

-5362,00

-615,00

-2884,15

2955,50

2008

2009

Resultaträkning

3
Förslag till dagordning vid Kungsbacka Radioamatörers
årsmöte 2010-03-03

Intäkter
medlemsavgifter
evenemang/diverse
räntor
Kostnader

Vinst/förlust

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Summa tillgångar

2956,82

8871,82

23252,45

20292,95

0

0

26209,27

29164,77

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.

Skulder &
eget kapital

2008

2009

13. Val av en suppleant för ett år.

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

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

Summa skulder

0,00

0,00

15

Eget kapital

26209,27

29164,77

16. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2010.

Ingående kapital
Årets resultat

29093,42
-2884,15

26209,27
2955,50

17. Inkomna motioner

Summa eget kapital

26209,27

29164,77

Summa skulder &
eget kapital

26209,27

29164,77

Val av valberedning.

18. Mötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse för KRA 2009
Styrelsefunktionärer har under året varit :
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Bibliotekarie
Suppleant

Bo Gustavsson
Bengt E. Jansson
Sven Alkhage
Peter Hall
Lars Kålland

SM6SIM
SM6GDU
SM6RSI
SM6FSK
SM6NM

Övriga funktionärer inom klubben har varit:
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.
Klubben har under året hållit nio st
protokollförda månadsmöten. Dessa har
ägt rum första onsdagen i varje månad.
I mars månad hölls också vårt ordinarie
årsmöte.
Rävjaktsåret inleddes traditionsenligt på
Nyårsdagen och även under 2009 blev det
den enda jakten!
Under 2009 har klubbaftonsaktiviteterna
fortsatt med att vi varje månad haft verksamhet minst en extra onsdag i månaden,
sammanlagt elva stycken! På en av klubbaftnarna har vi tittat på bilder från
SM6CIS Erlands resa med Ostindiefararen Götheborg. Första onsdagen i juni
kunde vi med hjälp av SM6RTN Anders
antennanalysator mäta på befintliga och

SM6FXW
SM6NZV
SM6GDU
SM6FXW
SM6CJL
SM6GDU
SM6ZN
SM6ALF
SM6GDU
SM6SIM
SM6NYJ
medhavda antenner.
Ombyggnaden av SRA-stationen C604,
som varit planerad länge, har framflyttats
till våren 2010. Ett tiotal medlemmar har
anmält intresse för att deltaga.
Vi har också haft möjlighet att deltaga i
ett studiebesök på Industrirepro i Partille
den 5 november.
Lördagen den 28 mars arrangerade klubben för tredje gången en ”vårloppis”. En
handfull försäljare fyllde lokalen med sina
prylar på drygt 20 bord. Klubbens egen
försäljning slog nytt rekord - bl.a. tack
vare de grejor klubben fått från SM6DMS
Ejes dödsbo.
Den planerade studieresan till bl.a. Motala
rundradiostation fick tyvärr ställas in på
grund av för få deltagare.

Vi har under året aktiverat vår specialsignal SH1658OZ vid tre tillfällen från
klubblokalen. Liksom de övriga klubbarna valde vi att fortsätta aktiviteterna
med Roskildesignalen även under 2009.
Ett fåtal av klubbens medlemmar tog
chansen att köra med SH1658OZ från
sina respektive hemma-QTH:n. Den som
kört flitigast även under 2009 är
SM6NZV Carl-Axel.
Den radiohelg i augusti som vi planerat
tillsammans med gänget från SK7BQ i
Kristianstad för att aktivera Roskildesignalerna, blev tyvärr inställd.
Vädrets makter satte stopp för klubbens
planerade radioaktiviteter under fyrhelgen
i augusti.
Efter en hel del trassel med repeatern på
två meter och några tillfälliga lösningar
bytte vi under hösten till den ICOMrepeater vi fått av SM6RPA Lars. Repeatern på 70cm är nedplockad tills vidare
p.g.a ombyggnad av masten den varit
placerad i.
KRA-medlemmen SM6AGR Mats är
”utlokaliserad” till Dakar i Senegal för att
jobba under några års tid. Försök att köra
honom på 20 meter har gjorts under några
onsdagskvällar, dock utan QSO.
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har vi nästan varje lördag kl. 1700 träffats
via SK6KY/R under ledning av Carl-Axel
SM6NZV.
Våra klubbmärken som varit ”försvunna”
under ett flertal år, har återfunnits. Hugade köpare har möjlighet att handla på våra
månadsmöten.
En ny hemsida har tagits fram av
SM6NZV Carl-Axel och SM6YIV
Ingemar. Den förevisades på oktobermötet och driftsattes kort därefter.
Diskussion om ”tjötfrekvenser” på olika
band har resulterat i att vi har numera har
följande: 3725 kHz SSB, 29,550 MHz FM
& 28,725 MHz SSB samt 51,500 MHz
FM.
KRA-bladet har i år utkommit med 8
nummer.
Liksom tidigare år har vi anordnat en resa
med buss till Hamradio i Friedrichshafen,
i år med 13 deltagare.
Tio av klubbens medlemmar träffades i
lokalen den 16 december för vår traditionella jultallrik.
Antalet medlemmar i KRA har varit 48 st.
SM6GDU Bengt

KRA-nätet har fortsatt under året.
Förutom under sommar – och juluppehåll

Röstlängd på årsmötet
SA6ABU, AVT, SM6AGR, ALF, BLV, BWT, BZC, CMU, DBQ, DER, DOI, DQO, EHY,
EPW, FFG, FPG, FHZ, FRJ, FSK, FXW, GDU, GLL, GNL, GTO, GUS, HGA, IBH, JNS, JVU,
KAT, KHN, KNZ, LJ, NM, NYJ, NZV, PID, RIG, RPY, RSI, RTN, SCM, SIM, VHZ, YIV,
YIY, YKG, ZN

För 2010 är dessa klara: SM6BWT, DBQ, DOI, EHY, JVU, RIG, RPY, YIV, YIY

