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

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden SM6PID hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl1908.

§ 2 Hänt sedan sist – div info
SM6PID läste upp föregående protokoll som lades till handlingarna.
Anna, TF3VB och Vala, TF3VD satt med under mötet. De har kommit för SYLRA
träffen som går av staplen senare denna vecka.

§ 3 Klubbmästeri
Till tjänsten Kvastmästare erbjöd SM6KAT & SM6FXW sina tjänster.
Till tjänsten Fikageneral erbjöd SM6SIM & SM6FRI sina tjänster.

§ 4 Kassörens rapport



Ekonomi fortsatt god.
49st betalande medlemmar hitintills

§ 5 Tekniska utrustningen
Hur är läget beträffande kablar och antenner
 Radio ok,
 Ingen mer info om planen/status då de som utför arbetena ej närvarade
 Repeteranläggningen hänger sig ibland, ev ett internfel i logiken.

§ 6 Klubbens framtida inriktning?
Ordföranden ställde en öppen frågan om vi skall vara en kaffedrickar klubb eller en
radioklubb och diskussion kring ämnet fördes.
Ämnen som berördes, var

.Nytt, vs Gammalt

Analogt vs digitalt

Skall vi ta upp kurser i teknikområden

Förslag om att utöka repetern med DMR på 70cm, då denna inte används flitigt
idag och samband kan ske över större delar av västkusten.

§ 7 Rekryteringskampanj







Medelålder i klubben är väl över 50 år. Ny rekrytering bör ske snarast.
SM6FRI har förberett material som kan hängas upp och delas ut för att locka
ungdomar till Amatörradion.
Förslag på att försöka hänga upp material på gymnasieskolor i Kungsbacka
området.
Om intresse finnes kan vi ordna aktiviteter för att främja locka ungdomarna. Så
som Fieldays, kurser och dyl.
Förslag om att knyta intresserade direkt till en fadder för vidare slussning mot en
givande hobby, om intresse finnes.
Hjälp för utdelning av information söktes och kommer skötas direkt av SM6FRI
efter mötet.

§ 8 KRAs hemsida
Hemsidan verkar strula, och det är svårt med uppdatering. Styrelsen skall titta vidare på
att uppdatera denna mer frekvent.

§ 9 Kommande evenemang




Heldag tekniskt besök, planeras 7 eller 14 oktober
SYLRA möte på fredag
Förslag att åka till Åstorp då Hörby radio har jubileum

§ 10 Övriga frågor


Goda förslag till inköp förevisades.

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

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

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

