Protokoll Medlemsmöte
Medlemsmöte för föreningen Kungsbacka Radioamatörer - SK6KY den 6:e December 2017
Klubblokalen Vässingsövägen.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden SM6PID hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. SM6JNS Göran
utsågs till mötessekreterare, eftersom ordinarie sekreterare har avsagt sig vidare arbete i
styrelsen.

§ 2 Hänt sedan sist
SM6PID läste upp föregående Protokoll. SM6VCM Ronnie påpekade att Aurorastationen
ej skänkes till KRA, utan kvarstår i Ronnies ägo.
Vi har bytt bank till Länsförsäkringar Bank. Kontonumret finns på hemsidan. Dessutom
är plusgirot nu avslutat.
Erhållit organisationsnummer.
OTC-medlemmar (8 pers) i KRA åkte till Karlsborg för studie av SSA-arkiv.

§ 3 Klubbmästeri
SM6SIM Bosse, ordnar med kaffe o tilltugg. SM6GDU Bengt och SM6KAT Solweig
städar lokalen efter mötet.

§ 4 Ekonomi
Kassör SM6SIM, meddelar att Plusgiro-pengar är överförda till Länsförsäkringar Bank.
33154 kr i kassan. Vi avstår från Swish tillsvidare p.g.a. av den höga avgiften., 300 /år
och 1.50 kr / transaktion.

§ 5 Radioutrustningen
Vår repeater (2-mtr) drabbas av störningar vid olika tillfällen. Hörs inget på
infrekvensen vid dessa tillfällen. Förslag väcktes för att endast subton skall
användas vid öppning, men det torde då inte hjälpa. Störning kan vara lokal
störkälla där rpt. sitter.

§ 6 Klubbens framtida inriktning
Ingen enkät kommer skickas ut till medlemmarna. Den anses inte tillföra något.
Öppet hus första onsdagen i månaden och protokolfört medlemsmöte första onsdagen i
Mars Juni September och December.

§ 7 Klubbens hemsida - uppdatering
Hemsidan är uppdaterad med ny information om verksamheten.

§ 8 Rekryteringskampanj
Är vilande just nu efter höstens arbete med att sprida information till skolor och bibliotek.
SM6FRI Björn kommer att återuppta arbete till våren 2018.

§ 9 Kommande evenemang etc + övriga frågor
Julbord den 16 december kl 1500 Ordf. informerar meddlemmarna via mail så snart som
möjligt.
Öppet hus KRA-lokalen, onsdag 3 januari.
DMR-föredrag i 7 februari. Kl 1900 i KRA-lokalen. SM6VCM håller i detta.
Vårens loppis : Styrelsen undersöker lämplig tid
SM6SIM Bosse redovisade ny teknik som skulle kunna användas till att sätta upp vår HFbeam i masten.

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

…..................................................................
Vid protokollet SM6JNS, Göran

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

