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Ordförarn har ordet….!

Jag påbörjar denna spalt på flyget 
ner till Stockholm och bland 
annat SSAs årsmöte. Någonstans 
mellan denna rad och sista raden 
kommer jag att ge ett litet 
personligt omdöme om mötet. Det 

skall i alla fall bli skoj att få träffa likasinnade runt 
föreläsningar, nya riggar, över en (eller ett par) öl 
samt årsmötet. För min del är det mitt 5:e årsmöte, 
tror jag…hi

Sedan sist har det varit en hel del intressanta FURA-
händelser/aktiviter. Distrikt 2 möte i Skellefteå, Sten 
SM2SXTs kväll, SM200PAX, SSAs årsmöte och 
studiebesöket på Fysiologen.

Ang Skellefteåmötet så förundras man över att det 
skall vara så svårt att få ihop fler än drygt 20 st! Är 
det slöhet, ointresse eller vad är det? OK att 
avstånden här uppe är ett aber men är nog inte hela 
sanningen. Inga från inlandet fanns på plats (f’låt 
Aborrträskara, men ni känns som kustbor i detta 
sammanhang, hi). Har någon en patentlösning hur vi 
skall upprätthålla hobbyn i inlandet. Det märks ju 
framförallt nu under kommunjaktstiderna hur glest 
amatörbefolkade vi är. Jag tror att en uppgift är att 
vi påverkar avsomnade amatörer runt omkring oss. 
Tala om för dem allt nytt som kommit in i hobbyn 
under sista åren. 

Kanske skulle Bertil SM2BJS kunna hjälpa oss, att 
få igång dessa ’tysta’ amatörer ute i markerna. 
Bertil har ju med råge kommit tillbaka i hobbyn 
efter 30 år.  Grovt kan man säga efter Skellefteå-
mötet att det är två (2!) klubbar som visar framfötter 
för närvarande inom Distrikt 2 och det är FURA och 
Kalix-gänget! ….men det finns minst 7-8 klubbar 
till men var är de??

Sten SM2SXT’s kväll om ’hönschen’ blev en 
oförglömlig kväll! Långt från radio o datorer… 
Härligt!

Vår jubileumssignal SM200PAX har redan efter 
några veckor i luften blivit en succé! Ett antal 1000 

QSOn är redan avverkade! Detta medför ett positivt 
problem hur vi skall hantera QSLandet av signalen. 
Undertecknad kommer snart att presentera ett 
förslag till framsidan av QSLet. MEN vi kommer att 
vara moderna och anmäla signalen till LoTW vilket 
vi även kommer att göra med SK2AT. LotW 
medför att många ’fysiska’ QSL inte kommer att 
behöva skickas. För mig var det i alla fall nyttigt att 
träna pileup-situation. Första gången jag körde på 
40 CW så var jag helt slut efter 35 minuter och 60 
QSOn! Hör av er till mig om och när ni vill aktivera 
SM200PAX, vi skall ju köra den till sista december.

Studiebesöket på Fysiologen härom torsdagen blev 
mycket intressant MEN kanske en lite besvikelse att 
vi bara var 9 st från FURA! Vi brukar ju normalt 
vara mellan 15-20! Är ni redan utkommenderad till 
trädgården?? Fysiologen är ju en av de riktigt 
elektroniktäta avdelningarna och FoIng Göran 
Westling gjorde en mycket intressant genomgång i 
hur man stimulerar resp registrerar nervsignaler.

Som ordförande gläder man sig åt när andra än 
styrelsen fixar aktiviteter! Aborrträskarna med Mats 
AWO i spetsen skall visa amatörradio på Vindelns 
marknad den 30 maj och Bertil BJS skall försöka få 
ihop ett OldTimermöte i augusti! Vi håller 
tummarna att det fungerar för er! …och vi övriga 
ställer upp, eller hur folks!

Till sist SSAs årsmöte. Ett helt OK arrangemang av 
Täby Sändaramatörer. Vi var 8 st FURA 
medlemmar närvarande till och från under helgen. 
Dessutom ungefär lika många från Luleå-
Kalixområdet. Inga stridigheter i år på själva 
årsmötet som tyvärr drog ut så mycket i tiden att 
undertecknad ej hann få höra vår nya ordförande 
SM0DZB Tore. Men citatet från hans tal (enligt 
ssa.se) att ” marknadsföra hobbyn bättre, att vi som 
redan är radioamatörer aktiverar oss mer ” gillar 
jag! Lycka till Tore!

Nu tog sidan slut! Vi hörs på banden och njut av 
vårvärmen som äntligen kommit!

Rune SM2EKA ordf FURA

FFFUUURRRAAAbbblllaaadddeeettt

AApprriill 22000099
wwwwww..ffuurraa..ssee
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Kommunjaktresa till Lappland
Skrivet av SM6BGG och SM2BJS

Vi kom var för sig på den lockande tanken att bli 
föremål för pile-up. Jag (SM6BGG) hade ärende till 
min barndoms hemtrakter i Västerbotten och jag 
(SM2BJS) skickade ut en trevare till Kurt som alltså 
redan hade tänkt tanken. Planeringen fick ske snabbt 
eftersom resan till Västerbotten tidigarelades. En 
runda på Internet löste det första problemet med 
inkvartering. Det blev en campingstuga i Dorotea. 
Campingstugor och en bed-and-breakfast förvandlades 
till schack under vår fortsatta resa. 

Vi hade med oss K3 (BGG) och FT-950 som blev den 
rig som vi använde. Vi ville ha en antenn som vi 
kunde få upp snabbt och utan trassel. Det blev en 
inverterad V. Den bestod av tre 1,5 m TV-maströr från 
Clas i Sjön och ett teleskopiskt metspö från Blixsport i 
Umeå som bar upp en dipol tillkapad för 3,540 MHz. 
Isärplockad rymdes den i skuffen på Saab-en. Sedan vi 
anlände till en stuga tog det oss högst en halvtimme att 
bli QRV. 

Den preliminära rutten var Dorotea–Åsele–Storuman 
–Vindeln. Preliminär eftersom vi dels inte hade ordnat 
inkvartering, dels ville avvakta vad övriga kring-
resande skulle hitta på. När vi fick klart för oss att 
Vindeln inte längre var Most-Wanted ändrade vi till 
Vilhelmina. Samtidigt fann vi att BGG skulle hinna 
hem till Färjeland för att köra månadstesten även om 
vi utökade rutten med Arjeplog. 

Dagsprogrammet innebar att vi anlände till den nya 
stugan vid 14-tiden, var QRV senast vid ca 15 fram till 
omkring kl 19. Sedan var vi åter QRV från 6-7 på 
morgonen fram till lunch då vi bröt för förflyttning till 
nästa QTH. 

SM6BGG, Kurt

Vi loggade delvis i loggprogram i laptop. Den hade 
mobilt bredband som fungerade oklanderligt i alla 
stugorna. Resten av kvällarna bestod av KJ-loggning 
och god mat från något av ortens femstjärniga gatukök 
nedsköljd med gott dricka. 

Den stora upplevelsen var naturligtvis att vara föremål 
för pile-ups. Men det var en synnerligen stressande 
upplevelse åtminstone för mig (BJS) som först helt 
nyligen har kommit i närmare kontakt med fenomenet

och då på den andra sidan. Ni hade dock stort tålamod 
med en nybörjare som ibland drabbades av bug-
snubbel (OBS nytt ord). 

Resultatet för vår del blev 641 QSO och ett antal nya 
kommuner. Fördelningen blev Dorotea 114, Åsele 
138, Vilhelmina 141, Storuman 120 och Arjeplog 128. 
Fördelningen på prefix blev SM0 44, SM1 1, SM2 54, 
SM3 78, SM4 50, SM5 177, SM6 96 och SM7 129. 

SM2BJS, Bertil

Murphy besökte oss egentligen bara en gång. Resan 
blev därför en fullträff såväl organisatoriskt som 
resultatmässigt. 

Tack ni alla som bjöd oss denna härliga upplevelse 
och tack för alla uppskattande ord. Vi vill i gengäld 
varmt tacka alla andra som har gjort resor och gett oss 
nya kommuner. Vi gör gärna om det frågan är bara 
hur! 

SSA Årsmöte 2009 - Rapport 1 
Skrivet av SM2DCU   

Läget är under kontroll! Lördagen i Täby har avlöpt 
med seminarium på löpande band. Vi som var där har 
bl a fått höra Bengt Feldreich, SM0GU berätta episo-
der från sitt liv samt sjunga "Ser du stjärnan i det blå" 
på riktigt! GU fick stora applåder för sitt föredrag och 
sång! FURA amatörer på plats under dagen har varit 
SM2AVG, CKR, DCU, DXH, EKA, PYN, VHB samt 
SM0MVB. Våra vänner från norra delen av distriktet 
var minst lika många! 

Utställningshallen var välfyllld med transceivrar och 
annat radiorelaterat från de flesta av våra amatörradio-
försäljare. SSA hade ett välfyllt litteraturbord. ESR, 
Experimenterande Svenska Radioamatörer visade upp 
några fina hembyggen och replikor.

Lördagen avslutades med traditionell Supé för drygt 
100 personer. Gästerna lät sig väl smaka av den goda 
maten. Efter lotteridragning (tyvärr ingen högvinst till 
närvarande) spelade "Amatörbandet" upp till dans. 
Kvällen fortsatte in på småtimmarna med gemytligt 
mingel. 
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SM200PAX - en succé!
Skrivet av SM2EKA   

Vi kan bara konstatera att vår specialsignal 
SM200PAX redan efter drygt en veckas aktivitet blivit 
en hit bland prefix- och jubileumssignaljägare jorden 
runt. Över 4500 QSOn är redan avverkade, de flesta 
förstås från klubben med Per LIY i spetsen. Enligt 
honom är minst 210 DXCC länder körda! Men även 
SA2AWO Mats på PSK samt undertecknad SM2EKA 
på i första hand 40 cw har bidragit.

Under påsken kommer SM2WMV Micke vår medlem 
uppe i Burträsk att aktivera 80m med sina 4-stackade 
80 m antenner.

Efter påsk kommer en förfrågan att skickas ut vilka 
som vill aktivera signalen, när och på vilka/vilket 
band/mode!

Kom ihåg att SM200PAX ska tolkas som Sverige 200 
(år av) fred!

VårMarknad i Vindeln 30 maj
Skrivet av SA2AWO   

Vi från den norra delen av Västerbotten inbjuder till 
en visning av vår förträffliga hobby. På VårMarkna-
den i Vindeln den 30 maj kl 10-16. Vi kommer att 
koppla upp våra radio apparater "on the air". Vi kom-
mer att visa upp SSB, kanske CW, digital, plus 2 
meter för lokal körning. Denna visning kommer 
kanske locka yngre amatörer eller väcka upp äldre 
insomnade Vindel-amatörer. Vi inbjuder alla FURAs 
medlemmar till denna tillställning och det vore trevligt 
om det kom några från Kuststaden!

SA2AWO & SA2YLM & SA2AXJ 

Distrikt 2 möte i Skellefteå
Skrivet av SM2EKA   

Lördagen den 28 mars anordnades vårens Distrikt 2 
möte i Skellefteå. Värd var SK2AU. Vi höll till i en 
bra och ändamålsenlig lokal tillhörande Skellefteå 
Räddningstjänst. Vi var totalt lite drygt 20 närvarande
varav FURA representerades av EKA, DXH, UVK, 
BCO, PYN samt Aborrträskgänget AXJ, AWO, YLM. 
Tyvärr var representationen dålig från inlandet! Endast 
kustklubbarna var representerade. 

Inga större kontroversiella frågor togs upp. Det finns 
en distriktskassa på ca 5000 kr varifrån man kan 
ansöka om bidrag för projekt som gynnar aktiviteten 

inom distriktet. Mötet ställde sig bakom SSAs 
styrelses svar på samtliga motioner och propositioner 
till SSAs årsmöte i Täby. 

Det blir inget höstmöte utan nästa möte blir våren 
2010 i Luleå/Kalix-regionen med SK2HG som arran-
gör. Distriktsstyrelsen består av Mikael SM2OAN 
DL2, Ulf SM2JDU vDL2 samt Sören SM2DLA 
kassör. Vid lotteriet under dagen kammade FURAs 
turgubbe Kurt DXH hem 2 vinster! 

Thure Jonsson från Räddningstjänsten höll ett 
intressant föredrag om brandberedskapen i hemmet.

Ny medlem - Sten-Åke SM2DBG 
Skrivet av SM2EKA   

Vi har fått en gammal medlem tillbaka i klubben. 
Sten-Åke Frykholm SM2DBG. Sten-Åke var med i 
FURA redan på 60-talet men har länge varit utanför. 
Ett stort välkommen tillbaka! 

Kommunjakten
Skrivet av SM2DNR, Kjell

Jag körde kommunjakt från några norrlandskommuner 
i mitten av februari och gjorde då något av en kom-
munjaktsresa. Det blev mer än hundra nya kommuner 
noterade i loggen under den vecka som resan varade 
och jag fick på så sätt en bra start i mitt eget kommun-
jagande
.

Det var tyvärr en av de kallaste veckorna i vintras och 
temperaturen var nere på minus 33 grader Celsius en 
morgon och vid ett sådant tillfälle börjar man faktiskt 
fundera på vad man håller på med, resten av veckan 
låg temperaturen stadigt neråt 25 grader minus och 
värmepannan i bilen gick kontinuerligt. Dieselpumpen 
vid affären i Slagnäs hade nu frusit ihop och det blev 
en extraresa till nästa dieselpump för att förse värme-
pannan med bränsle.

De tyska biltestarna med sina dieselbilar som brukade 
tanka i Slagnäs blev mäkta bekymrade och några 
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dagar senare sågs ett par tyskregistrerade tankbilar 
med släp på väg norrut...

100 W och en dipol för 80 (inv V) når långt om man 
hittar ett höglänt läge, både LA och OH kördes med 
goda signalstyrkor. Riggningen av antennen gick för-
hållandevis bra, den tredelade masten av tunnväggiga 
aluminiumrör och överst ett glasfibermetspö donerat 
av -SXT blev en mycket lätt mast på c:a 8 meter som 
utan större besvär kunde resas av en person.

Med alla bekvämligheter i den lilla husbilen och 
Kiporelverket som energikälla blev denna "radioresa" 
faktiskt riktigt njutbar trots den mycket kalla väder-
leken. En riktig hårdtest av utrustning och fordon 
faktiskt och med de erfarenheter som gjordes -
elverkets inverter med sin trappstegsformade sinusvåg 
störde kraftigt - så vidtar nu ett mer eller mindre 
omfattande avstörningarbete för att få ner stör-
ningsnivån. Även batteriladdaren från 230V med sin 
switchade kretslösning gav störningar, det förefaller 
som om tillverkarna av switchade digitala spännings-
konverterare inte bryr sig särskilt mycket om den 
högfrekventa (nåja - HF i alla fall) störningsbilden. 
Det är väl bara vi radiokörare som blir drabbade så 
tillverkaren vill förstås inte takostnaden för 
avstörningen för en så liten kundgrupp.

En minnesvärd resa var det i alla fall och kan man 
filtrera bort störningarna från strömförsörjnings-
apparaterna så lär det nog bli fler resor. Men då gärna 
sommartid även om det var helt myggfritt och fint 
under den här resan.

Nedräkningen har börjat för rundradion 
att lämna 40 meter
Skrivet av SM2DCU   

Nu har nedräkningen börjat för de rundradiostationer 
som fortfarande sänder på frekvenser inom 40 m 
mellan 7.100 - 7.200 kHz. Detta område är från april 
ett exklusivt område för 40 m amatörradio. Om alla 
stationer har försvunnit innan den sista mars återstår 
väl att se! 

Protokoll 

Styrelsemöte 2009-02-19

Tid: 18.30 – 22.00
Plats: Klubblokalen

Närvarande ledamöter: CKR, EKA, VTS, WLS, AVR, 
AVU + CVH inbjuden.  Frånvarande: DCU

§ 1. Mötets öppnande

Rune, EKA öppnade mötet.

§ 2. Uppföljning och justering av föregående 
protokoll

Föregående protokoll justerades och lades till 
handlingarna.

§ 3. Kassörens rapport

Kassa  ......................................1 010,00 kr
PG .........................................67 176,01 kr
Handkassa ..................................500,00 kr
S:a tillgångar: 68 686,01 kr

Not. Första kvartalets hyra är betald. Fordringar på sålt 
materiel 3500 kr, fordran för rally samband 7000 kr. 
Medlemsavgifter från 88 medlemmar har inkommit.

EKA konstaterade att vi har en god likviditet.

§ 4. Skrivelser

- Nolia inbjudan
Styrelsen diskuterade medverkan vid Nolia. Beslu-
tades att FURA inte skulle medverka på Nolia i år.

- EKA hade skrivit en kort artikel om årsmötet till 
VKs kustlandet.

§ 5. Arbetspunkter

§ 5.1 Medlemsinfo och rekrytering

- Ingen ny medlem
- Logotyp, EKA jobbar vidare med detta.

§ 5.2 Klubblokalen (ej riggar)

- Verkstadsplatsen:  Arbetet fortskrider
- Placering brandsläckare:  Placerad innanför dörren i 

radiorummet. Brandsläckaren skänkt av Richard 
SM2RIX. 

- Rensning av korridoren:  CKR tillsammans AVG 
undersöker möjligheten att frakta bort lite av skräpet 
i korridoren. 

- Skåp i ’skräphörnan’:  EKA efterlyste skåp till hör-
nan i korridoren. Vi börjar med att rensa upp och 
eventuellt kan de två skåpen från mellanrummet 
flyttas dit ut.   

- QSL utgående hantering:  Per, SM2LIY adjungera-
des för att diskutera QSL hantering. Beslutade ruti-
ner, alla QSL kort skall vara räknade, sorterade och 
buntade. 
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LIY samt WLS utarbetar beskrivningar och rutiner 
som EKA sprider via Bullen samt www.fura.se. 

Ordningsfråga: Timo, CVH behövde avvika så vi 
flyttar fram § 5.5.

§ 5.5 Medlemsinformation (FURA-bladet & 
Hemsida)

- Nästa FURA-blad vecka 18.
- Information om Amatörradio och FURA på biblio-

teken. CVH jobbar vidare med detta.  
CVH Lämnade mötet. Åter till dagordningen.

§ 5.3 Riggar och antenner (SK2AT)

- Hammarlund mottagaren såld till Boden för 780 kr, 
högtalaren till Stockholm för 380 kr. 

- Fortsatt försäljning av ’hyllvärmargrejor’
Saker finns att sälja, men styrelsen beslutade att ta 
det senare.

- Inköp av utrustning?
Lång diskussion om fler olika investeringar.
- 2 st skärmar till radio rummet.
- Ny web-server
- VHF/UHF Sidan

Robert AVR, erbjuder sig att driva www.fura.se i 
stället för inköp av ny server. AVR kontaktar Olle 
DCU för vidare diskussioner.

Styrelsen beslutade att köpa in en ny dator med två 
skärmar till HF stationen, pristak 7000 kr inkl moms. 

Ny utrustning till VHF/UHF sidan bordlades till ett 
senare möte. Nytt försök skall göras för att få igång 
det rörbestyckade 70 cm slutsteget.

Förslag på ny utrustning Array Solutions AIM 4170 
bordlades tillsvidare.

- Antenner
R7 säljes i befintligt skick.
Allt krut läggs på att få upp 50 MHz antennen.

§ 5.4 Repeatrar och Fyrar 

- Problemen kvarstår med intermodulation på vårt 
repeatersystem. 

- Fyren SK2SHF är QRT efter att QTH ägare håller 
på med egna installationer.

- APRS, FURA tar över driften av noden i Vännäs, 
nytt call SK2AT-2. Magnus VTS kollar upp bestäl-
lning av motsvarande digipeater som ersättning för 
den som är i drift.

- Frågor kring Echolink och en ev knytning till RU7? 

§ 5.6 Radioaktiviteter 

- Endast ett dubbelrally i Vännäs, med ca 10-12 
FURA medlemmar i sambandsgruppen.

- SM200PAX eller SF200PAX
Specialsignal för märkesåret från 1/4-31/12 2009

Beslut togs att ansöka om SM200PAX.
EKA jobbar vidare med ansökan och QSL-kort.

§ 5.7 Klubbaktiviteter

26/2 Vännäs IT-kontor. Bredband & CATV (AVU)
4/3 Lunchträff Droskan 11.30
26/3 SXT’s husdjur/burfåglar på FURA. (SXT)
28/3 SM2-möte i Skellefteå
1/4 Lunchträff Scandic teg 11.30.
23/4 VK tryckeriet (prel.) (EKA)
28/4 Antennkväll (Per, LIY)
28/4 LEAB Lövånger (prel.) (DCU)
11/6 Säsongsavslutning med rävjakt.
4-5/7 Fieldday med aktiviteter, RPO och ev. 

övernattning.

Distrikt 2 möte den 28 mars:  EKA kommer att åka 
upp med en bil, 

§ 5.8 Övriga frågor

Kurs i vår? 
Endast en (1) intresserad. Styrelsen beslutade att ingen 
radioamatör kurs kommer att ges just nu, om det inte 
finns fler intresserade.

Aluminium 
KABO karosseri har 6 meters 25x25 samt 20x20 i 
lager.  CKR kollar aluminium, kvalitet och tillgång.

§ 6. Nästa möte

2 april kl 18.30.

§ 7. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerat av:

Magnus Söderlund Rune Grundström, 
SM2VTS   Sekreterare SM2EKA  Ordförande

Styrelsemöte 2009-04-02

Tid: 18.30 – 21.30
Plats: Klubblokalen

Närvarande ledamöter: CKR, DCU, EKA, VTS, WLS, 
AVU + CVH  inbjuden.  Frånvarande: AVR

§ 1. Mötets öppnande

Rune, EKA öppnade mötet.

§ 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och lades till 
handlingarna.
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§ 3. Kassörens rapport

Kassa  .........................................985,00 kr
PG .........................................76 222,91 kr
Handkassa ..................................500,00 kr
S:a tillgångar: 77 707,91 kr    

(Fordringar på såld TS-440 2 500 kr.)

§ 4. Skrivelser

- EKA kontakter med SSA (SM6JSM) ang. SM200PAX

§ 5. Arbetspunkter

§ 5.1 Medlemsinfo och rekrytering

- Ny medlem SM2DBG Sten-Åke Frykholm (var 
medlem för ca 40 år sedan!)

- SA2BBW Roger Widmark har avsagt sig sitt 
medlemskap.

- SA2AWO önskar radioaktivitet på Vindelns Vår-
marknad 30 maj. Beslut: Styrelsen bidrar med med 
max 300 kr för bord på Marknaden.

- SM2CVH hade ej besked ang. kontakter för 
utställning på skolbibliotek.

§ 5.2 Klubblokalen (ej riggar)

- Verkstadsplatsen. Arbetet fortskrider med CKR som 
ansvarig. Den nya instrumentplatsen placeras i adio-
rummet. Hyllor och konsoler monteras.

- SM6VJA har skänkt fina begagnade instrument till 
klubben.

- Ett förtydligande: Skall klubblokalen nyttjas annan 
tid än klubbkvällar måste FURA-medlem med till-
gång till lokalen finnas på plats och ansvara för 
lokal, utrustning och aktivitet.   

§ 5.3 Riggar och antenner (SK2AT)

- 1296 MHz  MicroWave transvertern behålls 
tillsvidare.

- Antenner: R7:an skall testas i samband med arbets-
kväll. Försäljning av antennen kan ändå bli aktuell.   

- 1296 MHz preampen fungerar ej. Måste tas ned och 
åtgärdas.

- Geloso mottagaren provkörd. Sändaren ej provkörd. 
CKR och CFG arbetar vidare.

§ 5.4 Repeatrar och Fyrar 

- Problemen med intermittent intermodulation på R2 i 
vårt repeatersystem kvarstår.

- Fyren SK2SHF måste flyttas till nytt QTH då vi inte 
får sitta kvar. DCU undersöker möjligheten till 
andra lämpliga fyr QTH.

- Magnus VTS har beställt TNC-X som har levererats. 
Befintlig Alinco TRX DR-135 ska användas för 
ändamålet. RIX och VTS ansvarar för ppmontering.

- Echolink. Ev. uppkoppling av RU5 till Echolink. 
(AVR, AVU, VTS) 

§ 5.5 Medlemsinformation 

- Nästa FURA-blad vecka 18.
- Information om Amatörradio och FURA på 

biblioteken. CVH jobbar vidare med detta.  

§ 5.6 Radioaktiviteter 

- SM200PAX special signal för märkesåret aktiverad 
gäller 1/4-31/12 2009

- EKA jobbar vidare med QSL-kort för SM200PAX

§ 5.7 Klubbaktiviteter 

23/4 Studiebesök på Fysiologen
28/4 Arbetskväll, bl.a. Antennmontering (Per, LIY)
6/5 Lunchmöte
16/5 Loppis Skellefteå
28/5 LEAB Lövånger (prel.) (DCU) 
4/6 Besök av SKRA
11/6 Säsongsavslutning med Rävjakt.
4-5/7 Fieldday hos SJ2W, Burträsk med aktiviteter 

och eventuellt övernattning.

- FURA OT (Old-Timer) möte.
SM2BJS planerar en OT träff för gamla FURA-
medlemmar under sensommaren 2009. Styrelsen 
ställer sig positiv till initiativet som BJS ansvarar
för. CKR är kontaktperson från styrelsen. FURA 
bidrar inte till gemensam middag eller transporter. 
Däremot kan bidrag till lokal(er) vara OK. Dock 
efter ekonomisk kalkyl på d:o från BJS.  

§ 5.8 Övriga frågor

- Styrelsen beslutade att skjuta amatörradiokursen till 
hösten pga för få anmälda.

- Aluminium, KABO karosseri har profiler 30x30, 
25x25 samt 20x20 i lager. Undersökning av intresse 
bland medlemmarna. Om behov finns så ordnas 
gemensamt inköp genom FURA.

- ”Gebort-present” SM2EKA förslag att använda in-
ramat Bengt Lindström QSL som minne från FURA.

- Förslag från EKA att införa ett FURA stipendium 
till elektronikintresserad ungdom!

§ 6. Nästa möte

Prel. 14 maj, ordförare EKA återkommer.

§ 7. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerat av:

Olof Lööf, SM2DCU Rune Grundström, SM2EKA
Sekreterare Ordförande


