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Kalendern:

Torsdag  10 04 08 19.00 Månadsmöte: I klubblokalen 

10 04 10 10 Distriktsmöte, Morokulien

Test 2m  /Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Test 70 cm / "
Kvartalstest / "

Första o. tredje 
lörd./månad

9.00 SSAs HQ-nät på 3,750 MHz

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne-repeatern , 145.775

Op. SM4KJN Gunnar
Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga 

Radioklubb,  SK4KR
145.750       Op. SM4PKA Sven-Erik

Varje söndag
21.00 SSA-bullen över 

Kinnekullerepeatern, 145.600 
Op. SM6NJK Peter

  
   Red:s funderingar

Alldeles i sista stund kom en rapport från RPP som varit i Eskilstuna! 
Den får inte rum nå'n annanstans i det här numret – så var så god, här är 
den:      Mässa / Loppis i Eskilstuna

Lite statistik från SK5LW:s mässa 2010-03-20: 
173 st bord, totalt 312 meter             1136 betalande besökare 
(minst 10 besökare från vår klubb)   Utställare från alla de 
nordiska länderna.   Gissningsvis uppåt 100 funktionärer.

Vilken rolig rapport! Ha det gott! Och även om det snöar i april, så 
"April snö – fåragö'" heter det! Eller aprilsnö får adjö. Vilket man vill. 
                                                                 73 de SM4 UKV Karin, red.
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Mötesprotokoll 

Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2010-03-01

Närvarande: SM4OBQ, SM4DHP, SM4RAK, SM4RPP, SM4RHU, SM4RPQ, 
SM4XBC, SA4AVQ, SM4IHY, SM4AMJ, SM4VWD

1. Ordförande SM4OBQ öppnade mötet.

2. Dagordningen fastställdes.

3. Januari månads protokoll lästes upp och godkändes.

4. En kassarapport fick vi av SA4AVQ.

5. Utannonseringen av masten på näset diskuterades. Beslutat att -RPQ ska 
utforma en annons för tidningen QTC som skall vara klar till våren när 
det finns en möjlighet för nedmontering.

6. Repeaterns hälsoläge diskuterades.

7. Beslut om ändrad dag för månadsmöten. Ny dag är första torsdagen i 
varje månad.

8. Beslutat att hemsidan ska få domän-namnet SK4KR.se, webbmastern fixar 
det.

9. Vi ska ha en demonstration av APRS. -RPP och -RHU ska tillsammans 
sätta upp en APRS-repeater i närheten av klubblokalen.

10. Diskussion om en gemensam resa till Morokulien. Det var flera händer i 
luften på intresseförfrågan.

11. Nästa månadsmöte ska hållas 2010-04-08, kl 19.00

12. Mötet avslutas. / SM4VWD

       SA4BKJ Johnny Lundberg
Ny medlem:     Kvarnåsvägen 10

     691 91  Karlskoga   

   Välkommen till SK4 KR!
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Karlskoga Radioklubb
Protokoll från årsmötet 2010-03-01

(Protokollet har ej hunnit justeras vid pressläggningen av  
det här QSP-numret men torde inte bli förändrat!)

Närvarande: 10 medlemmar.
1 Årsmötet öppnades av Åke Söderberg, SM4OBQ.

2 Som ordförande för mötet utsågs Alf Lindkvist, SM4DHP.

3 Som sekreterare för mötet utsågs Olle Larsson, SM4AMJ

4 Till rösträknare och justeringsmän utsågs Anders Lundmark, 
SM4VWD och Leif Holmgren,SM4RPQ.

5 Årsmötet godkändes som stadgeenligt utlyst.

6 Dagordningen godkändes.

7 Verksamhetsberättelsen för 2009  upplästes av Alf Lindkvist 
SM4DHP och godkändes av mötet.

8 Bokslutet för 2009 föredrogs och godkändes.

9 Revisionsberättelsen upplästes av Leif Holmgren SM4RPQ och 
godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för år 2009.

10 Följande val förrättades:
Ordförande för 1 år: Åke Söderberg SM4OBQ            
Sekreterare för 2 år: Anders Lundmark SM4VWD       
Styrelseledamot för 2 år: Olle Larsson SM4AMJ            
Styrelsesuppleanter för 1 år: Gunnar Nordqvist SM4IHY 

                         Kent Jönsson SM4TFE               
Klubbmästare: Terje Wormdal SM4RHU                            
Web-master: Anders Lundmark SM4VWD 
Revisorer: Alf Lindkvist SM4DHP                                       
                 Leif Holmgren SM4RPQ

11 Inga förslag för behandling av årsmötet hade inkommit.

12 Budgetförslag för 2010 framlades av Henry Johansson SA4AVQ 
och godkändes.
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13 Medlemsavgiften för  året 2011 beslutades bli oförändrad.

14 Årsmötet 2010 avslutades.
Karlskoga 2010-03-01

Olle Larsson, sekr.
(Justeringsmän: Anders Lundmark,  Leif Holmgren)

Karlskoga Radioklubb
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2009.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande SM4OBQ Åke Söderberg
Sekreterare SM4AMJ Olle Larsson
Kassör SA4AVQ Henry Johansson
Styrelseledamöter SM4RAK Harry Gustavsson

SM4RHU Terje Wormdal
Styrelsesuppleanter SM4TFE Kent Jönsson

SM4IHY Gunnar Nordqvist
Revisorer SM4DHP Alf Lindkvist

SM4RPQ Leif Holmgren
Valberedning SM4RPP Alf Holmgren
Klubbmästare.             SA4AVQ Henry Johansson.
Redaktör och utgivare av klubbtidningen QSP har varit SM4UKV 
Karin Öman.

Den har getts ut i 10 nummer varav de 6 senaste i digital form för-
utom några tryckta exemplar.för de som inte har dator hemma.
 
Direktkontakt med medlemmarna har skett 52 söndagar med ett tra-
fiknät över vår 2m-repeater SK4RKD. Operatör har varit SM4PKA 
Sven Erik Andersson

10 medlemsmöten har hållits  i  klubblokalen och,  när den inte var 
disponibel på grund av vattenskador, i provisoriska lokaler närheten. 

Antal medlemmar var vid årets slut: 40.
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En medlem, SM4TLZ Roine Karlsson, som var ordförande ett par år 
på 1990-talet har efter en längre tids sjukdom  avlidit.   

Översvämning i klubblokalen.
Natten 8-9 juli blev vår klubblokal satt under vatten som  åstadkommits 
av onormalt häftigt regn. En hel del tidningar och dylikt förstördes och 
ett par elektronikprylar blev fuktskadade. I samband med reparationen av 
skadorna på lokalen tvingades vi flytta klubbens tillhörigheter från det 
rum som först gjordes i ordning till rum nr 2 och när första rummet var  
klart  flyttades allt tillbaka plus det ”normala” från rum nr 2. Det blev 
många fler förflyttningar i samband med att även golven måste ses över. 

Det tog lång tid innan utrymmena blev tillräckligt torra för att göra dem i 
ordning men nu är de åter användbara så att de senaste mötena har vi  
kunnat använda dem igen. Det finns mycket att göra för att få allt i ord-
ning med möblering, utrensning av skräp osv.

Det har gått åt ca 150 arbetstimmar från villiga klubbmedlemmar för att 
få lokalerna i hygglig ordning. Nu får vi hoppas klubben förskonas från 
oturliga händelser i framtiden

Reparation och översyn av repeater SK4RKD i Lunedet har utförts så 
att den fungerar berömligt bra.

Verksamhet i övrigt:
Klubbmedlemmar har varit närvarande vid SSA-distriktsmötet.i Örebro.

Vi har hjälpt till med kommunikationer vid hästtävlingar i Segersjö och 
Strömsholm och samt vid Midnattsolrallyt vid passagen genom 
Karlskoga

Klubben arrangerade 13/9 en mini-field-day  i närheten av Rönnings-
hyttan

Medlemmar från KRK har för andra året i följd assisterat vid JOTA i 
Kristinehamn. Resultatet har blivit flera amatörradiolicenser.
Några medlemmar har deltagit i övningar med  ARS (AmatörRadio 
för Samhällsskydd) 
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En del medlemmar har deltagit i månadstesterna på  VHF/UHF-
banden. En medlem deltog i CQ WWDX RTTY contest på HF-
banden som varade 48 timmar.

Åke Söderberg                                        Olle Larsson
Henry Johansson, Harry Gustavsson,   Terje Wormdal

-- -- --

Klubblokalen
Efter att en mindre styrka gjort en insats och röjt lite är nu det större 
rummet åter i brukbart skick. Det som återstår att åtgärda i lokaliteterna 
är  vårt  mindre  förrådsutrymme där  mycket  av våra  inventarier  är  un-
danstoppade. De måste tas omhand och rengöras.  Även själva lokalen 
måste få sig en duvning. Sen återstår ett stort arbete med att ta hand om 
vårt arkiv och bibliotek där det mesta är vattenskadat. Några årgångar av 
vår redovisning lyckades vi identifiera och rädda vid vår senaste insats 
men mycket saknas än så länge. Då vi flyttade från näset hade vi ca 20 
hyllmeter  böcker  och  pärmar,  allt  var  inte  uppackat  utan  stod  i 
bananlådor på golvet vilket inte var så bra vid översvämningen. Så än 
återstår mycket arbete som dock inte brådskar men ändå måste göras.

Återblick 20, 25 och 30 år
QSP nr 2 80 och nr 3 85
var mycket tunna, 4 sidor var, men speglade lite av vår verksamhet på 
den tiden. Jag väljer att försöka få med dem i sin helhet. Se dem på sid 
10 och följande. 

QTC nr 3 80
Kallelse till SSA:s årsmöte i Solna, SSA:s verksamhetsberättelse och 
en  särskild  d:o  för  4:e  distriktet  upprättad  av  vår  ambitiöse  DL4 
SM4GYS Erik.
Många motioner till årsmötet och styrelsens yttrande och rekommen-
dationer om dessa till årsmötet.
Ett flertal tekniska beskrivningar som idag tycks lite antika.
Inga av de våra i testtabellerna.
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SK4IL inbjuder till sedvanlig auktion på Älvenäsrestaurangen.
Bland nya signaler hittade jag bara en klubbmedlem SM4KUW Nils i 
Bjurtjärn.  Men  utanför  vår  klubb  några  som  fortfarande  ofta  hörs 
SM4HFI Janne i Falun som sköter fyren SK4MPI, SM4KWM ”Nisse 
på berget” i Karlstad och SM4KVP (kvartvågspinnen) Per medarrangör 
i Stora Björnmötet.

QTC nr 3 85
Kallelse till SSA:s årsmöte i Hälsingborg. Verksamhetsberättelser dock 
ingen för distrikt 4. Motioner och yttrande om dessa.
Tekniska artiklar och beskrivningar.
I  testtabellerna  hittade  jag  bara  två  klubbmedlemmar  SM4IRG och 
SM4IPX.
Inbjudan till VHF-UHF-SHF mötet i Freerlev i Danmark.

QTC nr 3 90
Kallelse till årsmöte i Västerås.
SSA:s verksamhetsberättelse, motioner och utlåtande.
Televerket som det då hette kommer att sända ut nya tillståndsbevis till 
alla licensinnehavare under våren.  Dessa kommer även att  innehålla 
CEPT-licens.
SM6LQZ beskriver hur man fjärrmanövrerar sin  kortvågsstation via 
2m/70cm (sådant gör man numera över Internet) och en beskrivning av 
den nya moden AMTOR.
I testtabellerna hittade jag följande SK4KR signaler:
I Davus jultest SM4RPQ/4 på 6:e plats efter 3 danskar och 2 skåningar.
I februaritesten 2m fanns signalerna RPP/4, IRG, DHP och RPQ/3, på 
70cm KRK och RPP och på 23cm KYN och KRK.
Klubben hamnade först på 16:e plats.
Inga nytillkomna signaler i våra trakter.

Ingen QSP för motsvarande tid 90.  
RPP Alf
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QSP nr 2 80 (4 sidor som följer):
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Q  SP nr 3 85 (4 sidor som följer):  
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Telefonförtydligande:  054 – 13 04 00
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          (Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

 

Nej se det snöar, nej se det snöar...
Jag skulle nog ha stannat i södern
 lite längre ... - - - ... ... - - - ...
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