Protokoll Medlemsmöte
Medlemsmöte för föreningen Kungsbacka Radioamatörer - SK6KY den 1:e Mars 2017
Klubblokalen Vässingsövägen.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Bo SM6PID hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl 1945.

§ 2 Hänt sedan sist – div info
Radio-schacket ombyggt.
Landgång på vinden är iordningställd av Bengt SM6GDU, Bo SM6SIM och Björn
SM6FRI. Denna förenklar transport av radio- prylar (och annat som förvaras på vinden )
till KRA loppis. NAC-testen ( 144MHz ) körd av Ronnie SM6VCM och Göran SM6JNS.

§ 3 Klubbmästeri
Till kaffe/fika-ansvarig utsågs Bo SM6SIM
Till städansvarig utsågs Mats SM6AGR och Bo SM6PID.

§ 4 Ekonomiska frågor: Orgnr, konton m.m.
Ansökan om organisationsnummer kommer att insändas av Bo SM6PID

§ 5 Tekniska utrustningen




Repeatrarna befanns vara i gott skick. Bo SM6PID redovisade olika funktioner i
repeatrarnas logik
Mats SM6AGR har åtagit sig att felsöka vår Kenwood TS-940.
Golvet på vinden fixat. Se § 2 och schackets utforming har förbättrats..

§ 6 Förfrågan betr. medverkan i arrangerande av SSA:s årsmöte 2018
SSA har kontakat Varbergs Sändaramatörer och föreslagit att årsmötet 2018 arrrangeras i
Halland, t ex i Grimeton, samt att klubbarna samarbetar om evenemanget. Oklart i vilken
omfattning KRA skulle kunna medverka och med vad. Bo SM6PID tar fram mer
information.

§ 7 Kommande evenemang och aktiviteter:


..

Månadsmöte onsd. 5 april
Loppmarknad 8 April
Förslag om att i samarbete med GSA ordna en fieldday vid Anten-Gräfsnäs
järnväg den 4 juni, med möjlighet att köra ”tågmobilt” från någon vagn.
Denna dag äger också veteranfordonsutställningen ”Hjulets dag” rum i Gräfsnäs
slottspark. Ordf återkommer i ärendet.

Övriga aktiviteter:

Överskott bestående av datorprylar, är skänkt av Råö observatorium.


§ 8 Övriga frågor

Solveig SM6KAT informerade om SYLRA-mötet 8, 9 o 10 september

Ronnie SM6VCM väckte frågan om vi skulle ersätta KRA hemsida med en
Facebook,s grupp

§ 9 Mötets avslutande
Ordförande SM6PID avslutar mötet 2032 , och fikat börjar.

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

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

