Protokoll vid KRA månadsmöte 6 mars 2019
1. Mötet öppnas: Ordförande Bo PID öppnade mötet kl 1905 SNT, och läste upp dagordning.
2. Två trevliga jobb: SA6MNA Martin tar hand städning och SM6PID o SM6SIM tar hand om
kafe med tilltugg.
3. Hänt sedan sist:
-föregående mötesprotokoll: Upplästes.
4. Ekonomiärenden: Medlemsagift kommer även i fortsättningen vara 150 kr. Godkändes av
mötet. Skall vara betalt före sista april 2019.
5. Tekniska frågor: SM6FZG hjälper oss med repeatern i fortsättningen då behov uppstår. I
dagsläget lånar vi kavitetsflter för 70cm-repeatern av SM6NYJ Christer och av SM6FZG lånar
vi kavitetsflter för 2-metersrepeatern.
6. Vårterminens verksamhet:
- Distrikt6-möte lördagen den 16 mars.
- Aktivitetshelg med loppis , feldday, korvgrillning. Beslutades 18 maj med förberedelse 17
maj. Annonsera denna aktivitet till andra klubbar. Det som blir kvar efter loppisen tar
medlemmarna hand om och betalar efter värde. Styrelsen utformar en plan för detta.
- Resa till Kil i Värmland. SM6PID och SM6GDU orienterade.
- Luftbevaknings - museum i Åstorp. Intakt anläggning (LGC) fnns att beskåda . En liknande
anläggning fnns i Saxtorp utanför Landskrona, men här handlar det om en styrdata sändare
som skickade information direkt till fygplanens instrument.
- SM6YEC informerade om kommande SSA månadstest 17 mars, 80 o 40 mtr bandet. Samlar
poäng till SK6KY.
7.

Datum för nästa månadsmöte : 3 april onsdag.

8. Övriga frågor:
-SM6FRI orienterade om att köra amatörradio fjärrstyrt. Det som behövs är fronten på en TRX,
exempelvis IC706. Därtill behövs en tillsats för anslutning mot internet där man använder
mobiltelefon eller mobilt bredband. Med detta arrangemang är apparat-delen placerad på sitt
hemma-QTH. Intresserade kunde beskåda SM6FRI,s portabla anläggning.
- SM6YEC väckte åter frågan om att vi behöver få fram en lista över radioamatörer som bor i
vårt närområde men som inte är medlemmar. En lista kan tas fram med hjälp av SSA, SM
CALLBOOK. Med sökfunktioner kan vi få fram adresser/telefonnummer till samtliga amatörer i
vårt område.
-SM6FRI talade om ungdomsrekrytering till klubben, Björn visade ett nytt prospekt i detta
ämne. Skickar dessutom ansökan till Erikshjälpens Fond, bidrag till ungdomsrekrytering.
- SM6KAT frågade om vi får information från kommunens föreningsregister. I år fanns det
aktiviteter, under sportlovet, som vi skulle kunna ha varit med på.. SM6PID informerade om att
vi inte har fått någon förfrågan eller info från kommunen.
Under aktiviteter i kommunens regi skulle vi kunna ta hjälp av Youtube där det fnns flmer som
beskriver vår hobby.
9. Mötets avslutande: SM6PID tackade SM6SIM för de åren han har varit kassör och tillika
klubbmästare. Ordf. förklarade mötet för avslutat.
Ordförande SM6PID Bo.

Sekreterare SM6JNS Göran.

