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Styrelsemöte 202 1-06 -14, via Skype
Närvarande; SM3VRG K-G Norberg, SM3SZW S-H Östborg och SM3TTZ P-A Nilsson

Mötets öppnande.

Val av sekreterare:
Valdes SM3SZW till sekreterare

Val av mötesordförande :

Valdes SM3VRG till mötesordförande

Val av justerare att tillsammans med ordf justera mötesprotokollet.
Va ldes SM3TTZ till justerare

Dagordning
Dagordningen fastställdes

Föregående protokoll.
Lästes upp och lades till handlingarna med tillägget att mötet den L7 /5 blev inställt och flyttat
till den L4/6,idag.

Rapport från Stavre fieldday
Frågor från medlemmar; måste vi ha SUBton på våra repeatrar?
Beslut; uppdras åt SA3BEN Micke, att undersöka och komma med förslag på genomförande
till styrelsen skyndsammast. Ansvarig i styrelsen SM3VRG K-G. Klart sista augustt2O2L.

Ekonomirapport.
55494:- finns idag på bankgirot. Sparkontot orört.

Uppftilj ning verksamhetsplan.
R5:an;

Väntar på att grupperna ska planera ihop sig.

Kontroll med SA3BEN Micke W och SA3BED Micke O samt SM3EQF Christer W.
Beslut; uppdras åt SM3VRG K-G att kontakta ovanstående och reda ut ansvarsförhållandena,
så att vi kan komma vidare Ansvarig i styrelsen SM3VRG K-G. Klart sista august 2021.
Utställning i teknikland :

Det blir inget radiokörande i år utan vi gör en utställning. Ansvarig för planeringen, SM3VRG
K-G färdigt innan den 28/6 202L.
Antenn:
Antenn på Klubben är nu hissad och går att använda.
Lås till baracken:
Nytt lås är på gång.

Fönster:
På baracken är ett fönster trasigt och vi får göra ett nytt fönster själva och montera.
Söker på klubben om någon som är villig att utföra jobbet.

Ordförande
SM3VRG

KG Norberg
070-5163405
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Kassör

SM3TTZ

P-A Nilsson

076-7142289

Sekreterare
SA3NIP

N, Persson

073-ao21526

Hemsida

www.sk3jr.se
Bankgiro 700-27L0
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Flyer:
En flyer ska utformas och läggas ut vid utställningen. SM3EQF tillfrågas om att skapa den med
utgångspunkt från den flyer som hade tagits fram till SSA årsmöte 2020 Ansvarig SM3VRG,

kostnad max 1000:- SM3VRG bemyndigas att fatta beslutet. Klart senast L517.

lnformation
När Teknikland öppnas kommer personal vara skyddad med visir och munskydd och klubben
följer deras policy.

övriga frågor.
Field day; om material från ex sambandsgruppen ska lånas så kontaktas SM3IZR Leif eller
SM3UMW Lars, eller styrelsen som får avgöra. Riktlinjen är att ingen radio lånas ut.
SM3VRG kontaktar dessa båda.

Digitala möten: Vi beräknar att dra igång digitala möten under september månad.
Ansvarig SA3UTS Tomas

Nästa styrelsemöte:
2OZLOBL619.00 på SKYPE, skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar på Supertext.
Ansvarig SM3SZW

Mötets avslut
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Karl-Gudnar Norberg, SM Pär-Anders Nilsson SM3TTZ

Ordförande
SM3VRG

KG Norberg
070-s163405
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SM3TTZ

P-A Nilsson

076-7742289

Sekreterare
SA3NJP

N. Persson
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