Protokoll Medlemsmöte
Medlemsmöte för föreningen Kungsbacka Radioamatörer - SK6KY den 6:e April 2016
Klubblokalen Vässingsövägen.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden SM6PID hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl1810.

§ 2 Uppläsning av föregående protokoll
SM6PID läste upp föregående Protokoll

§ 3 Ekonomi
Kassör SM6SIM, meddelade att ca 30-31 st medlemmar har betalat 2016 års avgift, och
tror sig sakna ungefär 10st medlemmar till. KRA har för närvarande tillgångar på
32200:-, merparten finnes på KRA:s konto. Det förklarades även att varje gång en
transaktion skall göras med hjälp av banken kostar denna 40:-.

§ 4 Klubbmästeri
Till tjänsten Kvastmästare erbjöd SM6GDU & SM6PID sina tjänster.
Till tjänsten Fikageneral erbjöd SM6SIM sina tjänster.

§ 5 Tekniska utrustningen






Klätteri arbete kommer att krävas för att få till FT4 antennen för kortvåg, antenn
dock tillverkad och klar.
Arbetet med att förbinda shacket och masten med en kabelstege ligger vilande då
upphängningssättet inte är bestämt.
Ev köp av snabbkontakt till rotorstyrningen kostar 700:- ej bestämt om denna
behövs eller har mer fördelar mot nackdelar.
Det önskades att 0.7/2m riktantenner monterade på rotorn, som är på renovering
innan uppmontering i masten.
98 kulor till rotorrenoveringen verkar saknas. SM6SIM & SM6AGR skall utreda
vidare om andra problem i Rotorrenoveringsarbetet.

§ 6 Årets loppmarknad
Årets loppmarknad kommer att gå av stapeln 21:e Maj som tidigare bestämts. Lokalen är
bokad, och fredagen innan vid 1800 börjar iordningställande för Lördagen.



SM6PID, kontakter Limmared Radio för att bjuda in till Loppisen.
SM6PID, kontaktar SSA/QTC för annonsering av Loppisen.



För alla att funderar på bemanning till nästa Medlemsmöte i Maj.

§ 7 Kommande evenemang
Fieldday: 29e Maj
Förslagen plats är Skärsjön. Denna plats är en SMSS sjö och ligger högre än
bräckan. Denna aktivitet föreslås ske i samarbete med GSA.
Övriga aktivitetsförslag:






Rävjakter, vi har fin utrustning för detta ändamål.
SM6PID, är i kontakt med Polisen för ett ev besök, men då området är
Säkerhetsklassat kan det bli svårt. Polisen skall återkomma med info.
Antenn uppsättning, av FT4 samt ev kabelstegsmontage. Planeras till den 20:e
April.
SM6KAT tipsar om FRO mötet i Delaryd, då mycket militärhistoria kommer att
visas.
SM6DER sliter hårt med klubbens nya QSL kort och återkommer med ny
statusrapport vid ett senare tillfälle.

§ 8 Övriga Frågor
Inga övriga frågor diskuterades, Troligtvis pga fika sug.

§ 9 Mötets avslutande
Ordförande SM6PID avslutar mötet 1950, och fikat börjar.

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

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

