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Möte nr: 5 
Datum: 2022-09-15 
Tid: 20:15 – 21:46 
Plats: Klubblokalen 

 
Närvarande: OAE, MTR, RJO, UVU, TMS, VSD/jitsi, WLS, KAA 

1. Mötets öppnande 

Ordförande OAE öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Uppföljning och justering av föregående protokoll 

Alla deltagare hade läst protokollet från förra mötet, det godkändes och lades till 
handlingarna. 

3. Kassörens rapport 

WLS redogjorde för ekonomiläget  
 
Ingående kassa; 
Plusgiro 6 495,97 
Räntebärande papper 185 984,83 
Summa tillgångar 192 480,80 
(DS2-kassa 3 221,81) 
 
Årets resultat t.o.m. 2022-05-16   112 686,66kr 
 
Betalda medlemsavgifter 2022: 
Genomgång av ”ej betalande medlemmar” och hur vi kontaktar dom. OAE tar kontakt via 
telefon. 
 

4. Arbetspunkter 

4.1. Medlemsrekrytering och utbildning 
Inga nya medlemmar. Pågående sändareamatörkurs tas en kursavgift ut på 250kr och då 
ingår ”medlemsavgift”, förhoppningen är att deltagarna ska fortsätta vara medlemmar efter 
kursens slut. 
13 deltagare i kursen. 
Mentorskap diskuterades för kommande blivande radioamatörer, detta för att inte tappa 
intresset efter avslutad kurs, samt övervinna eventuell ”mikronfonskräck”. 
Framtida kurser: 
CW kurs senareläggs till framtiden. 
 

4.2. Klubblokalen (ej riggar) 
Oförändrat 
Saker från Sune Sandgren finns i klubblokalen för senare försäljning. 
Finns behov av översyn för att få bort saker från utrymmena. 
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4.3. Medlemsinformation 

Hemsidan: 
Oförändrat, några nya artiklar kommer in men fler önskas. 
RJO tar på sig att samordna medlemsregistret så att det ligger centralt och ser på 
möjligheterna att ordna så man enkelt kan skicka ut epost till samtliga medlemmar. 
 

4.4. Radioaktiviteter. 
Inget att rapportera från MTR, inga tester körda. 
CQWW RTTY CQWW SSB båda planeras att köras hos SJ2W av flertalet FURA medlemmar. 
 

4.5. Klubbaktiviteter 
Studiebesök: 
Besök SJ2W någon gång september/oktober lämplig helg. Lördag 1/10. Åker från Umeå kring 
0830. 
Vännäs motormuseum den 22/9. 
Modelljärnvägsmuseeum 27/10. 
 
Avslutning 13/12 Tisdag, Fika med lussekatt. Sedvanligt skinklotteri. 
 

4.6. Stationer och antenner, repeatrar och fyrar  
Antennerna på taket – 160, 80, 40, 2 m, 70 cm, 23 cm: 
23cm antenn fortfarande trasigt. 
Dra fibersladd upp till vinden. OAE kan kolla med fastighetsägaren om att enklare få tillgång 
till vinden för att inte behöva gå via taket. OAE kollar med fastighetsförvaltaren om vi inte 
kan få tillgång till vinden, något som vi borde ha ur säkerhetssynpunkt ifall något oförutsett 
händer med antennparken. 
 
Arbetshelg planeras, se punkt 4.7 
 
HF/VHF/UHF-stationerna: 
Flexradion åter igång med nytt SD-kort, backup skapad av RJO för eventuella framtida 
problem. 
 
AMPRnet och Skimmerprojekt: Oförändrat 
Repeatrar och fyrar; Analoga och digitala (D-Star o DMR): 
Analoga repeatrar igång, DMR funkar bra. D-star ej kopplad till nätet för tillfället pga. trasigt 
SD-kort. RJO planerar arbetsinsats samt sätta dit utrustning för att kunna fjärrstyra delar av 
utrustningen av och på. 
Fyrarna fungerar enligt uppgift. 
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4.7. Arbetshelg/kväll/kvällar 

Lördag 15/10 arbetsdag prioritet taket men även shacket. Eventuellt bjuds det på 
hamburgare. 
 
Arbetspunkter: 
40dipol behöver rivas. 
160loop ny fästpunkt och balun. 
Fiberdragning till vinden. 
 
 

4.8. Övriga frågor 
 
Låssystem klubblokalerna: 
Larm och låssystem ska införskaffas skyndsamt. UVU har en kontakt som ska kolla vad som 
finns begagnat som skulle passa oss, lämpligen kortbaserat. 
 
D2; Planering årsmöte 
Ta årsmötet i Skellefteåkrafts lokaler. OAE kollar om det går att anordna i november. 
 
FF. oklart ang. förrådslokal (F14), info. från kontakt med hyresvärden: 
OAE ska jaga hyresvärden under veckan. 
 
FURA-Luncher, framtida lunchträffar  
Sista träffen, förra veckan 7st deltagare. 
 
Presumtivt rallysamband, feb 2023. Planering, rekrytering, organisering etc. 
Vi har inte fått någon beställning för sambandsuppdrag. 
Radioposten önskas utöka med flaggvakt, detta tar vi upp när beställningen inkommer. 
Avslutningsmiddag för sambandsgruppen, VSD och OAE tar fram datum och plats. 
 
Teknik 
Webkamera för klubblokalen (videokonferens); RJO beställer 
Termosbryggare; RJO beställer 
 
Mentorskap 
Efter man tagit cert bör nya amatörer få någon slags mentor för att inte tappa intresset eller 
för att peppa dom nya att komma i gång.  

5. Nästa möte 

2022-11-10 19:00 klubblokalen 

6. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet (kl. 21:46) och tackar alla deltagande för denna gång. 
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Protokollförare: VSD 

 

Jonas Lidgren SM2VSD    Tomas Thelberg SM2OAE 
Sekreterare      Ordförande 


