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Ordförarn har ordet…. 
 
Hej på er! 

 

Dåligt antennuppsättarväder! Framför allt så fryser 

man rejält om händerna… Skämt åsido, kylan sitter i 

och man kan undra om vädergudarna skämtar lite runt 

klimatskräckshysterin! 

 

Målsättning med hobbyn 

Har man en målsättning med sin hobby? Tänker man 

på sådant när man jagar DX…? Frågan kom upp för 

mig för någon vecka sedan när jag upplevde att jag 

hade stökigt i schacket, ’fuskade’ med både ditt o datt 

inom vår hobby och blev som aldrig klar med 

någonting. Kanske är det ibland en nackdel att denna 

hobby är så bred; …cw, dx, eme, aprs, building, 

antenner, digitalt, hf, vhf, mobilt, tester, aurora, qrp, 

qro, data, rpo, samband  …u name it. Tänk vad enkelt 

det skulle vara med golf, man behöver bara få i en boll 

i ett hål! That’s it. 

Men visst kan man ha ett mål med sitt radiokörande. 

Det finns de som lär sig språk (köra bara tyskar ex 

vis), man förädlar sitt tekniska kunnande, man 

fördjupar sina relationer med sina närmaste radio-

vänner etc. 

Har jag nu kommit fram till ett mål för mitt 

vidkommande? Nja…ganska minimalt. Just nu gäller 

det att köra 100 st medlemmar i EPC (European 

Packet Club) på 30 meter PSK. Ok, visst är det ett 

mål. Det om detta. Upptäckte också att jag inte har så 

hemskt många stater kvar till WAS. Kanske ett annat 

mål! Men som sagt hobbyn är bred och man slits 

mellan allt som är roligt. 

 

EPC (European Packet Club) 

Jag har varit borta från PSK-körande i minst tre år. Nu 

har jag kommit igång igen, och då med min nya K3 på 

10 watt. Det var så väldigt enkelt att komma igång 

med den riggen! Jag upptäckte mycket snart att många 

sände ett EPC# (nummer). Jag Googlade och kom 

fram till klubbnamnet i rubriken. Enkelt att bli 

medlem och jag fick mitt nummer (EPC#10514). Vad 

man tänker med denna klubb är att du med hjälp av ett 

litet program som du laddar ned snabbt kan se hur du 

ligger till mot de många diplomen som finns inom 

klubben. Bl a det jag nämnde ovan, att på 30 meter 

köra minst 100 EPC-medlemmar. Antalet medlemmar 

ökar mycket kraftigt inom klubben. 

 

Klubbverksamheten 

Vi har haft årsmöte. Inga större sensationer. Mats-Ola 

SM2CKR lämnade styrelsen efter ca 15 år. Ett stort 

tack! Nu lär vi nog få se M-O ändå i olika samman-

hang. Han börjar mer och mer att inneha hustomte-

rollen, och det med den äran. Det som är så skönt med 

vår klubb är att vi under många år har sluppit interna 

stridigheter och annat som tar både kraft och vilja… 

Låt oss fortsätta med det, lära oss att ha överseende 

och respekt, ha omtanke och hjälpsamhet (hamspirit). 

Låt mig bara lägga till en viktig sak angående 

klubben: Den är vad vi gör den till! Så kom med idéer 

och hjälp till…! 

 

Distrikt 2 möte i Lycksele! 

Kul att LYRA, Lyckseleamatörerna med Ulf SM2JDU 

i spetsen ordnar D2-möte den 27:e mars. Jag hoppas 

att många av FURA-medlemmarna åker upp. Det finns 

även möjlighet till övernattning. 

 

SSAs årsmöte i Göteborg 

Några FURA-medlemmar kommer nog att vara där 

nere. Undertecknad reser dit, men kommer inte att 

vara med på söndagens årsmöte.  

 

SKRA 50 år 

Olle SM2DCU och jag besökte oannonserat på 

fettisdagen Skelleteå-amatörerna som i år fyller 50 år. 

Vi får gratulera. SKRA planerar även i år att ha en 

loppis i maj. Kolla FURAs hemsida, info kommer då 

det närmar sig. SKRA kommer under året att aktivera 

signalen SK50AU. Man har dessutom en beacon på 

160 meter med 400 milliWatt som tutar ut SK50AU 

till en longwire. 

 

Ha det bra i vår! Vi hörs och träffs…. 

Rune SM2EKA ordf FURA 
 

 

  
 
 

Distrikt 2 möte i Lycksele den 27 mars 
Se inbjudan på sidan 3 
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MKARS80 - SSB QRP TRX KIT  
 

Skrivet av SM2DCU 

 

Rubriken känns nästan som ett krypto för en icke sändar-

amatör. Men det handlar om en trevlig byggsats till en 80 m 

QRP SSB transceiver. MKARS80 som den heter kommer 

från namnet från den brittiska radioklubben Milton Keynes 

Amateur Radio Society som tagit fram byggsatsen i samar-

bete med radio-kits.  (http://www.radio-kits.co.uk) 

 

 

MKARS80 - 80 m SSB QRP Transceiver  

 

 

Kretskortets komponentsida 

 

MKARS80 är konstruerad som superheterodyn och använ-

der en MF frekvens av cirka 10 MHz. Den här transceivern 

kan vara en utmärkt byggsats för ett gemensamt byggprojekt 

i en radioklubb. Kanske inom FURA? Är du intresserad av en 

MKARS80?  Kontakta omg. SM2DCU eller SM2EKA   

Priset för en komplett byggsats blir ca 700 kr  inkl låda  

 

Några specifikationer 

Frekvensområde: 3.5 - 3.8 MHz  

Mode: LSB 

HF uteffekt: 5 W PEP vid 50 Ohm  

RX känslighet: <1uV 

LF uteffekt: > 0.5W  

Peder SM2SUM visade  
fjärrstyrning i praktiken  
 

Skrivet av SM2DCU 

 

 
Peder SM2SUM demonstrerar fjärrstyrning 

 

Peder var klubbvärd den 4 februari. Han presenterade då sina 

erfarenheter av fjärrstyrning av den HF-station han har på sitt 

fritids-QTH. Peder började redan för 10 år sedan med att 

styra sin HF-station med programmet TRX-Manager. Då via 

packet och crossbandslänk på 2 m och 70 cm. 

 

För kvällen demonstrerade han sin nuvarande riggstyrning, 

Microbit Remoterig RRC-1258 via Internet och mobilt 

bredband. Han styrde radion (IC-706), körde CW med 

inbyggda keyern, växlade antenner och snurrade rotorer för 

de dussintalet imponerade medlemmarna denna kväll. Tack 

Peder för kvällens "live-show"!  

 
  

 

 

Årsmöte med trevligt besök  

Skrivet av SM2EKA 

Så var årets FURA årsmöte avklarat. Vi blev inte lika många 

som i fjol. Knappt 30 hade kommit för att efter sed-vanliga 

förhandlingar få fika de traditionella Tegs-semlorna som lika 

traditionsenligt köpts in av Mats-Ola SM2CKR. Mats-Ola 

fixade också till gott kaffe och te för dem som så önskade. 
 

Efter åtskilliga år är Mats-Ola ej längre med i styrelsen. Ny i 

styrelsen blev i stället Lars SM2GCR som vi hälsar 

välkommen i styrelsearbetet! Protokoll kommer lite senare att 

läggas in på hemsidan samt i FURA-bladet som ska komma i 

mitten av februari! 
 

 

 

 
DL0 Teemu SM0W, Rune SM2EKA och Mikael SM2WMV (SJ2W) 
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Vi fick ett trevligt och litet oväntat besök av Mikke SJ2W 

(Burträsk) och Teemu SM0W. Teemu är nybliven ut-

nämnd DL0 och rätt aktiv inom SSA. Det var första 

gången han besökte FURA. Mikke och Teemu är båda 

mycket aktiva contesters och dessutom ett friskt 

ungdomligt inslag bland oss 'gubbar'! Bilden är tagen av 

Mats SA2AWO med sin nyinköpta systemkamera.  

 
  

 

 

FURA medlemmar besöker SKRA  

Skrivet av SM2EKA     

 

Vi (Olof SM2DCU och Rune SM2EKA) gjorde på fettis-

dagen en överraskningsvisit på SK2AU hos Skellefteå 

RadioAmatörer (SKRA) i samband med deras årsmöte.  

 

 

 
Årsmöte i SKRA – Sture SM2AGK  höll i ordförandeklubban 

 

Vi var totalt 16 besökande i deras fina klubbstuga på 

Rönnbäcken. Kallt ute men varmt och trevlig samvaro inne 

samt gott fika (semlor så klart!). Deras årsmötesförhand-

lingar skiljde sig lite ifrån våra, och vi från FURA konsta-

terade på hemvägen att vi lärt oss ett par saker som vi ska ta 

upp i vår förening. Ett stort tack till er där uppe och ni är 

välkommen på en returvisit!  

 

 

 
Stellan G, SM2XJP, SM2EKA, SA2AHT och SM2DLA låter sig väl 
smaka av fika med semlor vid årsmötet på Fettisdagen! 

 

Distrikt 2 möte i Lycksele lördag 27 mars 
 

LYRA och DL-2 hälsar välkommen till Ansia Camping 

 
Program 

12:00  Fika serveras 

13:00  Distrikt 2 mötet 

15:00 ca Yngve SM2YIP visar bilder och berättar om 

besöket på Radio Arcala, OH8X.  Micke SM2O demon-

strerar fjärrstyrning med Microbit RRC-1258 

 

Logi och förtäring 

Logi:  I stuga med dubbelrum och toalett. Pris: 273 kr/p. 

Middag:  Förrätt och varmrätt  exkl. dryck. Pris: 245 kr 

Frukost:  Pris: 55 kr 

 

Anmälan senast den 15 mars till: 

Ulf  SM2JDU,  070-341 02 57, 0950-170 37  

E-post: sm2jdu@ssa.se  

 

Roger SM2NNW,  070-258 58 36, 0950-377 01  

E-post: sm2oan@ssa.se  

 
  

 

 

Nya medlemmar i FURA  
 

I samband med styrelsemötet den 3 december valdes följande 

in som nya medlemmar i FURA. 
 

Patrick Ohlsson, SA2BDO, Bjännberg, Hörnefors. 

Johan Stiernspetz, Umeå 

Magnus Jonsson, Umeå 
 

Välkommen till gemenskapen inom FURA!  

 
  

 

 
SM2JTT Jan-Olof Olofsson S.K 

Skrivet av SM2DCU 

 

SM2JTT Jan-Olof ”Janne” Olofsson avled den 6 februari. 

Janne blev 64 år. Janne, en tidigare FURA-medlem var som 

mest aktiv under 80-talet. Jag lärde känna Janne i slutet av 

70-talet då FURA hade 2 m repeatern SK2RLJ i Brattåker, 

Vindeln.  

 

Janne var en mycket glad och hjälpsam person. Ingenting var 

omöjligt för honom. Han var även en av grundarna till den 

numera inaktiva radioklubben SK2TT, SMU-Scoutkår i 

Vindeln. Efter flytten från Vindeln till Kussjön för ett antal 

år sedan så blev radiohobbyn helt vilande. Jannes XYL Maj-

Lis är även hon radioamatör med signalen SM2PIA.  

 
  

 
Har du betalt medlemsavgiften? 

Var radioaktiv! 
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Protokoll  
 

Styrelsemöte 2009-12-03 
 

Tid: 18.30 – 22.00   Plats: Klubblokalen 
 

Närvarande ledamöter: CKR, DCU, EKA, VTS, AVR, AVU, 

WLS, CVH (inbjuden) 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Rune, EKA öppnade mötet. 
 

§ 2 Uppföljning och justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades och lades till handling-arna, 

med justeringen att sekreteraren DCU saknades under 

närvarande ledamöter. 
 

§ 3 Kassörens rapport 

Kassa   ................................ 1 125,00 kr 

PG  ................................. 57 232,95 kr 

S:a tillgångar:  .................. 58 357,95 kr 

Vi har fortfarande en fodring på såld TS-440 1000 kr. 
 

§ 4 Skrivelser 

Diverse e-post korrespondens. 
 

§ 5 Arbetspunkter 

§ 5.1 Medlemsrekrytering 

Nya medlemmar: SA2BDO, Patrick Olsson,  

Magnus Jonsson och Johan Stiernspetz.  
 

§ 5.2 Klubblokalen 

- Mätplatsen mm 

 Olle har inte kollat skenor från returmarknaden 

- QSL facken (SA2AVR/SM2WLS) 

 WLS kollar om BULA har någon variant. 

- Temakväll FURAs bibliotek 

 Inventering och registrering under en kväll i vår. 

- Toa, kran, fönster (Baltic) 

 Åtgärder utförda av vaktmästaren (Balticgruppen). 
 

§ 5.3 Riggar och antenner (SK2AT) 

- Utbyte dator(er), status 

 Olle har skänkt en ny hf-dator, extra grafik kort installe- 

 rat för dubbla skärmar. Vi letar efter fler tunna skärmar. 

- Vertikal, R7an. Vi avvaktar till våren med tester och ser 

över antennbehovet.  

- Störningar på Hannaskolans telefon 

 Tom DJK och Per LIY är informerade, de kommer att   

 se över vad det är som stör. 

- Antennanalysator (förslag från YIZ) 

 Styrelsen jobbar vidare med detta utmärkta förslag,  

 Magnus VTS, Olle DCU samt Rune EKA tittar vidare  

 på olika förslag. 

- 2 meter stationen 

 CKR och VTS upplevde störningar från klubben under  

 decembers 2-meters test. Vi borde titta över slutsteget så  

 att inget har gått sönder. 
 

§ 5.4 Repeatrar och fyrar  

- Störningarna från APRS-noden mot R5an.  

 VTS och RIX tittar vidare på detta.  

- SK2SHF är QRV på båda banden. 
 

§ 5.5 Medlemsinformation 

Nästa FURA-blad kommer under vecka 51. 
 

§ 5.6 Radioaktiviteter  

- SM200PAX – Just nu är det lugnt. 

- Stämpel för verifiering av QSL kort är inköpt. 

- Radiosamband Rally i Vännäs 23-24 januari 2010 

 Förfrågan har inkommit och styrelsen är positiv till  

 detta. Reflexvästar, AVR och EKA hanterar inköp. 
 

§ 5.7 Klubbaktiviteter 

- Lilla julafton 

Lotteri, lotterivinster. Fika CKR ordnar fikabröd, glögg 

med tillbehör. 

Julklappar (20 kronors julklapp för julklappsbyte). 

- Lunchmöten 

 13 januari, Universum 

 3 februari, Evys 

 3 mars, ev Ghandi 

- Aktiviteter i vår 

 Kvällar under våren 25/2, 25/3, 29/4, 27/5 

 Sten SXT, Country musik 25/2. 

 Mätkväll planeras 

 Dåvamyran studiebesök planeras 

 Byggkvällar under våren (tisdagar). 

- Några förslag. 

 Robert AVR och Ingemar AVU ordnar en kväll/dag  

 för de som tog certifikat under 2007/08. 

 Distrikt 2 möte planeras ev. av Lycksele i vår. 

- Årsmötet 2010 

 Propositioner/motioner 

 Motioner 30 dagar innan årsmötet. 

 Styrelsen lämnar in en proposition om ändring i §6  

 att lyda enligt följande: ”Medlem ska betala den  

 medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.” 
 

§ 5.8 Övriga frågor 

Ev samkörning av en kurshelg med Övik. 
  

§ 6 Nästa möte 

Möte nr 8 den 21 januari kl 1830 på klubblokalen 
   

§ 7 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

Protokollet justerat.  

Magnus Söderlund, sekr Rune Grundström, ordf 

SM2VTS SM2EKA  
  

 

 

Styrelsemöte 2010-01-21 
 

Tid: 19.00 – 21.00 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande: CKR, DCU, EKA, VTS, AVR, WLS 

Frånvarande: AVU 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Rune, EKA öppnade mötet. 

 
§ 2 Uppföljning och justering av föregående protokoll 
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Föregående protokoll justerades och lades till handling-arna, 

med justeringen att sekreteraren. 
 

§ 3 Kassörens rapport 

Kassa   ................................ 1 340,00 kr 

PG  ................................. 51 862,65 kr 

S:a tillgångar:  .................. 53 202,65 kr 

Vi har fortfarande en fordring på såld TS-440, 750 kr. 
 

§ 4 Skrivelser 

CQ-DL prenumeration för 2010, 60 Euro beställd via DCU 
 

§ 5 Arbetspunkter 

§ 5.1 Medlemsrekrytering 

Nya medlem: SM6WGG Anders Richardsson 
 

§ 5.2 Klubblokalen 

- Passningslistan för våren är klar, publicerad på  

 hemsida och uppsatt i lokalen..(DCU) 

- Inventering av verktyg inför kommande införskaff- 

 ning. (CKR/AVR) 

- QSL facken (WLS) 

- Temakväll FURAs bibliotek 

 Inventering och registrering under en kväll i vår. 

- Toa, kran, fönster (Baltic) 

 Åtgärder utförda av vaktmästaren (Balticgruppen). 
 

§ 5.3 Riggar och antenner (SK2AT) 

Störningar på Hannaskolans telefon,. (DJK) 
 

§ 5.4 Repeatrar och Fyrar  

Störningarna från APRS noden på repeater R5 kvarstår.  
 

§ 5.5 Medlemsinformation 

- Nästa FURA-blad utges efter årsmötet kring mitten  

 av februri. (CVH) 

- FURA-webben 
 

§ 5.6 Radioaktiviteter  

- SM200PAX , ca 20.000 QSO körda. Utförligare  

 rapport kommer senare.(EKA) 

- Rally i Vännäs 23-24 januari. Ca 18 medlemmar  

 engagerade. 

- 25 st Reflexvästar inköpta att användas vid  

 radiosamband. 

- 30 Icom kepsar skänkta av SRSAB 
 

§ 5.7 Klubbaktiviteter (program, studiebesök etc) 

- Byggkvällar under våren (tisdagar). 

 Undersök intresse på årsmötet (utanför protokollet.) 

- Lunchmöten 

 3:e februari, Evys 

- Aktiviteter i vår 

 Kvällar under våren 25/2, 25/3, 29/4, 27/5 

 11/2 alt. 18/2 Antennanalysator, Tomas SM2XVV 

 25/2 Country musik, Sten SXT. 

 Övriga förslag: Mätkväll, Antennteori, 6m-kväll,  

 Dåvamyran.  

 27/3 Distrikt 2 möte i Lycksele. Kl.1300. Möjlighet  

 till övernattning.  

 Robert AVR och Ingemar AVU ordnar en kväll/dag  

 för de som tog certifikat under 2007/2008. 

- Årsmötet 2010, 28 januari 

 Fika och Lotteriringar (CKR) 

 Verksamhetsberättelse (DCU) 
 

§ 5.8 Övriga frågor 

Ö-vik planerar en intensivkurs för CEPT 2 licens under några 

helger i vår. 
 

§ 6 Nästa möte 

Meddelas av kommande styrelse 
 

§ 7 Mötets avslutande 

Ordförande tackade CKR för många års arbete i styrelsen 

och övriga styrelsemedlemmar för det gångna verksam-

hetsåret. 
 

Protokollet justerat av: 
 

Olof Lööf, sekr Rune Grundström, ordf 

SM2DCU SM2EKA  

 
  

 

 
Årsmöte 2010-01-28 
 

Tid: 1915 – 2000 

Plats: Klubblokalen, Aktrisgränd 31, Umeå. 
 

Närvarande 28 Medlemmar: SM2-AVG, BJS, CFG, CKR, 

CVH, DCU, DJK, DXH, EKA, GCR, JCG, LIY, OAE, 

OKD, RIX, UVJ, UVK, VHB, VTS, WLS, WMV, YIZ      

SA2-AVR, AVU, AWO, AXJ, BCO 
 

Samt en gäst Teemu SM0WKA (SM0W). Teemu är 

nyutnämnd DL0 och aktiv inom SSA. 
 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Ordförande SM2EKA Rune hälsade alla välkomna till 

årsmötet, och inledde med en parentation. 
 

Under året har Folke Steinvall och SM2TZ Uhno Isberg 

avlidit. De var medlemmar i FURA fram till 80-talet. 
 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Mötet valde SM2PYN Bosse till mötesordförande. 
 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Mötet valde SM2VTS Magnus till mötessekreterare. 
 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Mötet valde SM2CFG Lennart och SM2AVG Wille till 

justeringsmän. 
 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Mötet ansågs behörigt utlyst, kallelse har gått ut via  

e-post, brev till de som saknade e-post samt via hemsidan. 
 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan 

Mötet godkände föreslagen föredragningslista. 
 

§ 7 Styrelsens årsberättelse 

Styrelsens sekreterare SM2DCU Olle föredrog en ut-förlig 

och synnerligen genomarbetad årsberättelse för verksam-

hetsåret 2009.  
 

Styrelsens årsberättelse lades till handlingarna. 
 

§ 8 Kassörens rapport 
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Föreningens kassör SM2WLS Magnus gick igenom 

föreningens räkenskaper för 2009.  Årets resultat 123,14 kr. 

Föreningens behållning per 31/12 2009 är 53 460,65 kr. 
 

Kassörens rapport lades till handlingarna. 
   

§ 9 Revisorernas årsberättelse  

Ordförande SM2PYN, läste upp den inlämnade revi-

sionsberättelsen. Revisorerna SM2RIX Rickard och 

SM2XVV Tomas föreslog i sin revisionsberättelse att 

styrelsen skulle ges ansvarsfrihet. 
 

§ 10 Fråga om Styrelsens ansvarfrihet 

Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

det gångna verksamhetsåret 2009. 
 

§ 11 Val till styrelsen 

Ordförande (ord. val 2 år), kassör (ord. val 2 år),  

ledamot (ord. val 2 år), samt suppleant (ord. val 1 år): 
 

Följande valdes var för sig helt enligt valberedningens 

förslag. Inga andra förslag framlades. 
  

Till Ordförande valdes SM2EKA Rune (omval). 

Till Kassör valdes SM2WLS Magnus (omval). 

Till Ledamot valdes SM2VTS Magnus (nyval). 

Till Suppleant valdes SM2GCR Lars (nyval). 
 

Ordförande framförde ett stort tack till avgående ledamot 

SM2CKR Mats-Ola. 
 

§ 12 Val av två revisorer och en suppleant 

Ordinarie revisorer SM2XVV (smk) och SM2RIX. 

Revisorsuppleant SM2YIZ Kurt. Omval av samtliga. 
 

§ 13 Val av två klubbmästare samt ersättare 

SM2SXM Lennart och SM2LIY Per valdes som 

klubbmästare. Till biträdande klubbmästare SM2XVV 

Tomas. Omval av samtliga. 
 

§ 14 Val av bibliotekarie samt ersättare 

SM2DXH Kurt valdes som ordinarie med SM2VHB John 

som ersättare. Omval av båda. 
 

§ 15 Val av bulletinuppläsare samt ersättare 

SM2CKR Mats-Ola och SM2XVV Tomas omvaldes till 

ordinarie bulletinuppläsare samt SA2AWO Mats valdes till 

ersättare. 
 

§ 16 Motioner och propositioner 

Ordförande SM2EKA föredrog styrelsens proposition om 

justering av stadgarna gällande paragraf 6 och 7. 

Förslag på nya skrivningar i paragraf 6 och 7: 

 §6 Medlemsavgift 

 Medlem ska betala den medlemsavgift som  

 årligen fastställs av årsmötet. 

 §7 Årsmöte (gällande punkten fastställande av  

 medlemsavgifter)  Fastställande av medlemsavgift  

 för innevarande verksamhetsår. 
 

Ett enhälligt årsmöte godkände styrelsens proposition i sin 

helhet. 
 

Ordningsfråga  

§ 16 Direktjusterades för att omedelbart träda i kraft.  

Föredragningslistans § 17 ändras därmed till: 

”§17 Fastställande av medlemsavgifter för innevarande 

verksamhetsår:” 

§ 17 Fastställande av medlemsavgifter för innevarande 

verksamhetsår 

Efter en kort diskussion kring föreningens medlems-avgifter, 

yrkades det på oförändrade medlemsavgifter. 
 

Ett enhälligt årsmöte beslutade att medlemsavgifterna skulle 

lämnas oförändrade. Avgifterna är som följer: 

250 kr för vuxen.  

100 kr för ungdomar t.o.m. 18 år  

50 % nedsättning av medlemsavgiften för medlem  

med mer än 50 km till föreningens lokaler. 

För medlemmar i samma hushåll 300 kr (familje- 

medlemsavgift). 
 

§ 18 Tillsättande av valberedningskommitté 

Till valberedningskommittén omvaldes SM2SXI Jan (smk), 

SM2DJK Tom, som biträdande valdes SM2CKR 
   

§ 19 Verksamhetsinriktning: 

SM2EKA Rune informerade om kommande och planerade 

aktiviteter under våren. 

- Vi ska naturligtvis fortsätta med våra FURA-luncher  

 (1:a onsdagen varje månad) 

- SM2SXT Sten, pratar om Countrymusik den 25/2. 

- SM2XVV Tomas, presenterar sin Antennanalysator,  

 datum ej bestämt. 

- Byggkvällar, styrelsen har en förhoppning om något mindre 

byggprojekt, där medlemmarna bygger ihop  

 några byggsatser på 3-4 kvällar. 

- 6m kväll. 

- Radioklubben i Ö-vik planerar för en kurshelg (2 helger, 

med självstudier emellan) 

- Studiebesök Dåvamyran, Motorcykelmuseet,  

 Halkbanan (Hörnefors). 

- SA2AWO Mats informerade om en expedition till  

 Treriksröset vecka 32 som samordnas av SM2TOS 

 Richard Lineruth, Rosvik. 

- SA2AWO Mats kommer även detta år att aktivera  

 Vindelns marknad. 

- Klubben har fått en förfrågan om vi kan ansvara  

 för SSA årsmöte 2011. Inget beslut är fattat i denna  

 fråga. 
 

SM2EKA tackade alla som har jobbat/slitit i det tysta för 

klubbens och medlemmarnas bästa.  
 

SM2PYN Bosse påminde om att vi inte får glömma bort att 

vara ”Radioaktiva” och fortsätta med utbildningar för att få 

fler medlemmar av den yngre generationen. 
 

§ 20 Årsmötets avslutande 

Mötesordförande SM2PYN Bosse, som lett förhandlingarna 

med den äran, tackade för visat intresse. Efter mötet bjöds 

det på sedvanligt goda semlor från Teg som SM2CKR fixat. 

 

Efter fikat visades historien om nedläggningen av 

radiostationen Radio Free Europe. 
  

Magnus Söderlund Bo Nilsson 

SM2VTS, mötessekr SM2PYN, mötesordf 
 

Justeras: 

Wille Persson Lennart Conradsson 

SM2AVG SM2CFG  
 


