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QSP

är medlemsblad för Karlskoga
Radioklubb,
SK4KR.
Notiser och meddelanden mottages tacksamt
till nedanstående adress:
Red. c/o Öman,
Valåsen Gamla Jägmästargården 55
691 94 Karlskoga.
E-post: karin.oman@oreline.net.
Hemsida: www.SK4KR.se

Tidskriften utkommer med 10
nr om året

Klubbens officiella adress:
Karlskoga Radioklubb
c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga
(Plusgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga
Radioklubb.)
(Omslagsbild: Utsikt från klubbens repeater.
Fotogr. Ur Hembygdsfören. Saml.)

Det här numret innehåller:
Kalendern
Red:s funderingar
Årsmötesprotokoll
Mötesprotokoll för mars

SM4UKV
SA4AGN
SA4AGN

Annons Limmared
Annons Media City i Värmland AB

Deadline för nästa QSP den 20 april 2016
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Kalendern
Torsdag
151 160407 19.00 Månadsmöte i klubblokalen
Lördag
160409 09.30 SM4-möte i Falun
Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

Varje söndag

10.00

SSA-bullen över Sunne-repeatern,
145.775
Op. SM4HBG Rolf
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. enligt rullande schema.

Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
Vi har fått några dagar med vårvärme och
det är nu man börjar längta ut i markerna.
”Behöver Du några bilder?” – skrev AGN när
jag berättat att jag börjat med QSP nr 3.
Och så skickade hon några fina bilder från ett radiosamband förra
sommaren. Det var ryttartävlingar någonstans. Vi var där. Här är det
BDY:s utrustning som kom på plats. Visst, vi gjorde en massa roligt
förra året – och snart är det dags igen. Red. hoppas det här blir ett bra
radioår. Vi har ju passerat årsmötet – läs om det längre fram – så nu är
det dags att ta nya tag. Och ha lite roligt samtidigt! Det känns fint att
bli uppropad av kompisen långt söderöver med ett glatt Gomorron! Är
Du QRV? Så låt oss vara det! Ha det gott!
/Red. SM4UKV
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Årsmötesprotokoll 2016
Protokoll fört vid årsmöte med Karlskoga Radioklubb
2016-03-03
Närvarande: SM4RHU; SM4IHY; SM4RPP; SM4UKV; SA4AVQ;
SA4AGN; SM4TFE; SM4RPQ; SM4DHP; Örjan; SM4XBC;
SM4POF
§1

Mötet öppnades av SM4RHU/ Terje Wormdal.

§2 Till mötesordförande valdes SM4DHP/ Alf Lindkvist.
§3 Till mötessekreterare valdes SA4AGN/ Karin Berg.
§4 Till justerare tillika med rösträknare valdes SM4UKV/ Karin
Öman och SM4TFE/ Kent Jönsson.
§5 Årsmötet har utlysts stadgeenligt.
§6 Dagordningen godkändes utan ändringar.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut (kassaberättelse)
föredrogs och godkändes.
§8 Revisionsberättelsen föredrogs av SM4DHP/ Alf Lindkvist.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§10 Till styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes:
a) till ordförande på 1 år valdes SM4RHU/ Terje Wormdal,
b) till sekreterare på 2 år valdes SA4AGN/ Karin Berg,
c) till ledamot på 2 år valdes SA4BKJ/ Johnny Lundberg.
d) Inga ytterligare styrelseposter valdes.
e) Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes SM4VWD/ Anders
Lundmark och SM4TFE/ Kent Jönsson.

4

f) Till Övriga funktionärer valdes:
valberedning SM4RPP/ Alf Holmgren,
klubbmästare SM4RHU/ Terje Wormdal,
redaktör SM4UKV/ Karin Öman,
IT ansvariga SM4VWD/ Anders Lundmark, Carina Stridlund
och SM4TFE/ Kent Jönsson,
repeateransvarig SM4IHY/ Gunnar Nordqvist,
programansvarig SA4AVQ/ Henry Johansson och SM4RPP/
Alf Holmgren,
samband SM4RAK/ Harry Gustavsson och SM4RPP/ Alf
Holmgren,
QSL-mottagare SM4RPP/ Alf Holmgren,
revisorer SM4DHP/ Alf Lindkvist och SM4RPQ/ Leif
Holmgren.
§11 Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§12 Budgetförslaget för verksamhetsåret 2016 antogs.
§13 Årsavgiften för 2017 fastställdes dels för enskild medlem till
180:- dels för familj (boende på samma adress) till 230:-.
§14 Mötet avslutades.
Sekreterare: Karin Berg
Justerare:
Karin Öman

Kent Jönsson
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Mötesprotokoll mars
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2016-03-03 SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SM4IHY; SM4RPP; SM4UKV; SA4AVQ;
SA4AGN; SM4TFE; SM4RPQ; SM4DHP; Örjan; SM4XBC;
SM4POF;
§1

Mötet öppnades av SM4RHU.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§4

Ekonomin i balans. Rapporten godkändes.

§5

Inga övriga rapporter.

§6

Inga övriga frågor.

§7

Nästa månadsmöte blir 2016-04-07.

§8

Mötet avslutades.
Vid pennan Karin Berg SA4AGN
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Glad påsk på er allesammans!
Förra året hade vi visst en höna och påskägg som
avslutningsbild – så då får vi väl ta en påskhare i år
då. Det är en tradition som finns söderöver, att
påskharen gömmer godis ute i trädgårdarna och så
får barnen leta. Fast inte bara godis…:
… det sägs att påskharen kan gömma små presenter också, som en ny
handapparat eller så … ja, nånting lite ”radiogodis”aktigt, (det finns ju
numera JÄTTESTORA PÅSKÄGG att fylla med nåt, fast hos oss räcker det
med godis som går att äta.) I vår familj är vi barn som letar allihop, även
om vi är 80 fyllda, och då är det efter godisägg som någon av oss har
gömt inomhus – någonstans. Man får verkligen aldrig bli för gammal för
att ha lite kul. Så Glad påsk på Er allihop!
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