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SM3TTZ Pär-Anders Nilsson

DATUM

2022-06-15

TID

18:00

NÄRVARO

Agenda:
1 Mötet öppnas

SM3VRG hälsar styrelsen välkomna

2 Yal av mötesroller
SM3VRG väljs till mötets ordförande

SM3SZW väljs till mötets justerare

SA3NJP väljs till sekreterare

3 Dagordning
Enligt nedan godkännes

4 Föregående protokoll
2022-05-09 godkännes och arkiveras

5 Ekonomi
Bankgiro: 67 647kr
Kapitalkonto: oförändrat.

6 Mötesfrågor
Utställningen är ej färdig. Fåtal delar färdigställs inom snar framtid, exempelvis världskartan. Teknikland
öppnar måndag efter midsommar (27 juni).

Utställning kompletteras med en QR-kod som länkar till SK3JR. Mail kopplas till @sk3jr.se.

SM3VRG kör soffa och skrivbord till någon loppas. Tar de ej emot så tas det till återvinningen.

Den som har alias kontaktar SM3LVB för uppdatering av QSl-listan.

Hemsidan byggs om. UTS och BYC utses som projektledare i planeringsskedet.

Tavla med ordningsregler sätts upp i baracken. Besöksbok anordnas för baracken.

Motion 2021-03-17 från SM3PXG tas upp nästa årsmöte, se bilaga.

7 Prioritetslista
1. slutspurt på att färdigställa utställningen.

2. Tekniklands öppnade, bemanning.
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Karl-Gunnar Norberq SM3VRG Ordförande Teknikland
Pär-Anders Nilsson SM3TTZ Kassör Teknikland
Tomas Skoglund SA3UTS Ledamot Teknikland
Niklas Persson SA3NJP Sekreterare Teknikland
Sven-Henrik Östborq SM3SZW Vice ordförande Teknikland
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Generell information
Lås till baracken inköp, monterat och i drift. Vid frågor ang. nya låset kontaktas SM3VRG: 070 51 63 405.

Städdag: utfört. Datorn är fixad.

Vi fick beröm från Tekninkslands VD Rikard, det var mycket fint efter städningen.

lnfo från ägargruppen Teknikland:
-För att gynna gemensamma aktiviteter skapas en gemensam aktivitetslista. Målet är att planering ska
kunna göras tillsammans.

lnfo om samband/rally:
-Planerat: 13/8 Grus-oves, Oviken. Sponsorn bjuder på riktig lunch
-Planerat: 1/10 Lite-on sprinten.

Förfrågan kommit om O-ringen 2023.

Tre har tagit certifikat, gratuleras av klubben.

Tredje helgen ioktober är det Radio on the air (15-16 oktober).

Nästa planerade möte och mötesavslut
Nästa möte: 2022-08-25 vecka 23.
Mötet avslutas och ordförande tackar för ett gott och givande möte

Signaturer:

ffi

Protokollförare
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Bilaga s§relsemöte 2022-06-1 5

Motion till föreningen Jemtlands Radioamatörer Årsmöte 2021

Förslag:

- Att ÅrsmOtet ger styrelsen utrymme att besluta om att bekosta en kombinerad 6-meter och

1O-meter repeater.

Bakgrund:

- Det finns i dagsläget ingen 6m eller 10m repeater i vårt närområde.

- Jag har i samarbete med några andra medlefirmar skissat på ett koncept som mycket enkelt,

och med relativt begränsad kostnad skulle ge oss en kombinerad 6m / lOm repeater med

crossbandsfunktion till 70cm.

- Vi tror att en sådan repeater skulle öka intresset flor 6m och 10m FM-trafik, och i och med

crossbandsfunktionen skulle även de amatörer som själva saknar 6m eller 10m FM-radios,

ändå kunna komma ut på denna repeater.

- Konceptet består av två "Quad band" mobiler med Crossbandsfunktion, placerade på varsin

antennplats,

- Kostnaden bedömer jag till; ca 5000:- flor radios, ca 1500lor antenner, och ca 500 for ev

kablage etc, sålunda ca 7000:- SEK inalles.

73DE Hans SM3PXG

Östersund 2021-03-17

Hans Sundkvist


