Kungsbacka Radioamaörer
SK6KY
Protokoll fört vid
Månadsmöte 2016-11-02 kl 1903 SNT
# 1 Öppnande av november månads möte:
Ordföranden Bosse SM6PID förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Till sekreterare för mötet utsågs Göran SM6JNS eftersom ordinarie, Robin SA6ROB var
frånvarande.
# 2 Hänt sedan sist:
Ordförande informerade om att 6 ele. Yagiantenn 144 Mhz är monterad i toppen av masten vid
klubbstugan. Klubben har dessutom, som gåva från Jörgen SM6GY, mottagit en HF-Yagi 10-15-20
mtr-band i gott skick, samt tillhörande rotor. Jubileumsmiddag avnjöts den 16 oktober. Tack till
Bengt SM6GDU och Solweig SM6KAT för arrangemanget.
# 3 Ekonomin- kassörens rapport:
Räkning har inkommit från Bengt o Solweig för jubileumsresan och middagen. Medlemmar som
icke har betalt för innevarande år, stryks från mailutskick-medlemsinfoinfo.
# 4 Frivilliga efterlystes för -Sopning: Bosse SM6PID och Bengt SM6GDU anmälde sig som
frivilliga. - Kaffekokning: Bosse SM6SIM ordnade med kaffe. Solweig hade bakat en mycket god
äppelkaka som avnjöts i samband med kaffet efter mötet.
# 5 Tekniska utrustningen:
 Statusläget Beträffande antenner och apparater
Problem med vår TS940S. Kräver reparation . Mats SM6AGR har erbjudit sig att ”lyfta på locket”
för att påbörja felsökning. Diskussion uppstod om hurivida vi skulle kosta på reparation eller ej. Vid
eventuell försäljning bör den fungera var alla överens om. Argument för att behålla den var
användarvänlighet. Styrelsen kommer att fatta beslut i frågan vid nästa styrelsemöte.
 Repeateranläggningen – ev frågor
Ronnie SM6VCM informerade om att 70cm repeatern är åtgärdad.
# 6 Kommande evenemang etc:
 Decembermöte i KRA den 7 dec.
 Övriga aktiviteter under hösten: Nil
 Styrelsemöte i november.
#7 Övriga frågor:
Frågan om punkt 15 i årsmötesprotokollet (2016) , lyftes av Solweig SM6KAT. Valberedning blev
aldrig komplett. Skulle kompletteras på ett senare möte. Detta reddes nu ut av Ronnie SM6VCM
(sammankallande) . Övrig valberedning är Bertil SA6BWZ .
Ronnie SM6VCM föreslog att vi skulle deltaga i NAC-testen (144MHz) tisd. 3 jan 2017.
Ytterligare aktivitet onsd. den 4 jan. 2017 . Ronnie, kommer då att informera om nya digitala moder
såsom DMR C4FM och DSTAR.
#8 Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat kl 19:42 SNT
Tjf sekreterare Göran SM6JNS

