Protokoll Medlemsmöte
Medlemsmöte för föreningen Kungsbacka Radioamatörer - SK6KY den 4:e Oktober 2017
Klubblokalen Vässingsövägen.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden SM6PID hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl1917.

§ 2 Hänt sedan sist – div info
SM6PID läste upp föregående protokoll som lades till handlingarna.

§ 3 Klubbmästeri
Till tjänsten Kvastmästare erbjöd SA6MNA & SM6PID sina tjänster.
Till tjänsten Fikageneral erbjöd SM6SIM sina tjänster.

§ 4 Kassörens rapport



Ekonomi fortsatt god.
Arbetar med att byta bank för tillfället.

§ 5 Tekniska utrustningen
Hur är läget beträffande kablar och antenner
 Inför SYLRA mötet togs 2m bommen ner,
 Behöver plocka fram antennkabel igen och förlänga de befintliga fast monterade
kablarna i masten så att kommande VHF och HF Beam kan användas.

§ 6 Klubbens framtida inriktning?
Intresse för följande punkter uppkom under diskussionen:

.Det är gott att köra hemma...

Remote körning kan vara av intresse, speciellt för sådana som inte har möjlighet
till antenner hemma. Det skulle dock krävas lite mer utrustning i schacket. Bla,
dator/server, Antennväxel och internet.

Styrelsen skall förbereda ett utskick med frågor för att nå de resterande som ej
kan/vill närvara på månadsmötena.

§ 8 KRA:s hemsida - uppdatering


Gammal och felaktig information presenteras på hemsidan och som ett steg att
inte skrämma bort nya och nyfikna får SM6PID i uppdrag att skriva om
inledningen på hemsidan, SK6KY.se

§ 8 Rekryteringskampanj

SM6FRI har förberett material som kan hängas upp och delas ut för att locka
ungdomar till hobbyn. Fint initiativ.

§ 9 Kommande evenemang



Månadsmöte 1 November
Jota& Joti, 20-22 Oktober

§ 10 Övriga frågor





Inkomna förslag till styrelsen är en resa till Åstorp.
SYLRA mötet blev en Braksuccé!
LA9GFA hälsar Tysklandsresenärerna.
Byggatsfråga om den i QTC presenterade antennanalysatorn lyftes, utan vidare
beslut i frågan.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande SM6PID avslutar mötet 1955 , och fikat börjar.

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

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

