Kungsbacka RadioAmatörer
SK6KY
Protokoll fört vid månadsmöte 2019-06-12
Närvarande: SA6BAY -AVT SM6PID -RTN -RSI -JVU -FXW -NM -KAT -GDU -JNS -GNL
1. Öppnande av mötet: Ordförande förklarade mötet öppnat. Kl 1920
2. Efterlyses:
- fikapåsättare SM6KAT
- lokalompysslare SA6AVT
3. Hänt sedan sist:
- Föregående protokoll, 8 maj: Lästes upp.
- Loppis: Avlöpte väl, ca 5000 kr i försäljning
- Kenneth FZG har skänkt en Motorola 2 mtr TRX att ha i shacket för inlotsning och dyl.
4. Teknikärenden: GDU är villig att klättra upp i masten för att mäta på antenner och
koaxkablar. Styrelsen meddelar berörda om lämplig datum.
PID kan ordna med visning av SK6RJW-siten om intresse finns
RTN frågade om intresse finns att sätta upp en repeater i Skårsjön för FM/C4FM.
Förmodligen 2 mtr. Undersöker möjligheter att länka internet från Guldheden. Intresse finns.
5. Sommarens aktiviteter:
- Fieldday Aeroseum lörd. 7/7 0900- GSA anordnar fieldday på Aeroseum's hjässa. Går bra
att köra upp på berget för att montera antenner och radioutrustning. 120 kr /person. Då ingår
tillträde och guidad visning nere i berghangaren.
- Fyrhelg 17/8 Bråtavikens hamn. FRO Kungsbacka är värd.
- Resa till Kil i Värmland. Besöka museum och gammalt flygfällt , Brattforsheden. Mer info
kommer.
6. Övriga frågor:
- Policyfråga. Uppvaktning fördelsedagar och kondoleanser vid dödsfall. Övervägande delen
av församlingen tycket inte att klubbens kassa skall belastas.
- Journalist från KungsbackaPosten har besökt oss och skrivit ett reportage den 12/6.
- KRA-nätet lördagar kl 1700: På prov, ny tid onsdagar kl 1900, förutom mötes-onsdagar.
- Nya ansikten vid dagens möte: SA6BAY Ludvig och SM6JVU Anders.
- RTN informerade om resa till Lofoten som företas av ett gäng radioamatörer i 6 husbilar.
Start 2 augusti. Kommer att höras på 3717 LSB 0900 nästan varje dag. URL www.3717.se
- NM Grimeton, AlexanderssonDagen 30 juni, kl. 1000-1600. Sändarstart kl.1100 o kl.1400.
Föredrag av Karl-Axel Stridh. Mast nr. 1 kommer att upplåtas för klättring, till en kostnad
av 1595 kr. Mer info om Alexandersson-dagen på https://alexander.n.se
Amatörstationen SK6SAQ har moderniserats med nytt slutsteg och nya antenner från
Lannabo. Dessutom byggs ett nytt hus för amatörradioverksamheten.
7. Mötets avslutande: kl 2012
Vid pennan sekr, SM6JNS Göran

