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Tidskriften	utkommer	
med	10	nr	om	året	

	

	
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@bahnhof.se.		
Hemsida:	www.SK4KR.se		
	
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	 	 3	
	Red:s	funderingar	 	SM4UKV	 3	
	Protokoll	februari	månad	 -	 4	
Kallelse	till	årsmöte	 	 5	
Notiser	 	 6	
Nätet	 SM4RPP	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
	 	 	
		 	 	
		 	 	
																													

	
	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	mars	2018	 	
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 Kalendern 
	

Torsdag	151			180301	 			19.00	 Månadsmöte.	Klubblokalen	
	

Torsdag	 180322	 19.00	 Årsmöte	

	 	 	 	

Första	o.	tredje	
lördagen	varje	
månad	

9.00	 SSA:s HQ-nät på 3705 +- QRM 
	
	

Varje	söndag	 09.00	 SSA-bullen	över	Sunne-repeatern,	
145.775	 	
Op.	SM4SEF Bosse	/SM4HBG	Rolf	/	

Varje	söndag	 10.00	 Lokaltrafiknät	Karlskoga	
Radioklubb.		SK4KR,	145.750								
Op.	enligt	rullande	schema.	

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

	

 

Red:s funderingar 
Årets andra nummer av QSP kommer 
här! Med samma bild som förra gången. 
Red. hittar ingen roligare bild. Det är 
inte roligare väder den här månaden 
heller.  

Året – och vintern – har börjat i dis och dimma. Då och då har snö 
fallit men varit borta igen efter någon dag. Ett glädjeämne är sön-
dagsmorgnarnas nät - trots att vi inte är så värst många som är 
operatörer. Men glada röster från ett stort geografiskt område värmer 
hjärtat! Så tack Ni som är med – och forsätt med det! Ha det bra! 
Oxmånaderna är snart slut.           Red/Karin UKV. 
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Mötesprotokoll februari 

 
Karlskoga Radioklubb, SK4KR 
Protokoll som aldrig blev fört vid månadsmötet 2018-02-01 

 Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ;  

§ 1 Ordförande SM4RHU ... och klubbmedlemmen SA4AVQ  spanade 
förgäves efter fler deltagare och då resultatet blev 0 beslöts att mötet 
skulle inställas. 

Orsak: Trafikförhinder! 

Snöstorm, dimma och drivis. 

................ 

Men......... 

Nästa månadsmöte blir 2018-03-01. 

Årsmöte blir den 22 mars! 
   
 
 
 
 
 ... och glöm nu inte medlemsavgiften: 

Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	Radioklubb.	

180 kr för enskild medlem. 

För familj på samma adress är avgiften 230 kr.	
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Kallelse	till	årsmöte	
	
Välkommen till Karlskoga Radioklubbs årsmöte! 
Var: Klubblokalen Ferlinsvägen 18 Gaveln mot Karlbergsskolan 
När: torsdag 2018-03-22 

Vid årsmötet skall följande föredragningslista följas: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justeringsmän för mötesprotokollet, tillika 

rösträknare under mötet 
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
6. Frågan om dagordningens godkännande 
7. Framläggande av styrelse- och kassaberättelser 
8. Framläggande av revisionsberättelse 
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 
10. Val av styrelseledamöter  

 a. Val av ordförande med mandattid 1 år 
 b. Val av sekreterare eller kassör med mandattid 2 
     år   
 c. Val av styrelseledamot med mandattid 2 år
 d. Vid behov fyllnadsval för vakanta styrelseplatser 
     med mandattid 1 år  
 e. Val av 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år
 f. Val av övriga funktionärer i enlighet med behov 

11. Behandling av ingivna motioner 
12. Behandling av budgetförslag för arbetsåret 
13. Fastställande av årsavgiften för året efter det år som 

årsmötet hålls. 
14. Mötet avslutas 
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(§5 Årsmötet 

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång Kallelse till 
årsmötet skall tillställas medlemmar under senast kända adressser 
och utsändas senast fjorton dagar före mötesdagen) 

 

*** 

 

 

  Notiser 

 

Limmared 
Limmared är hädanefter återförsäljare för Kenwood,  och vi 
önskar lycka till! Nedanstående kom red. tillhanda i samband 
med den nya annonsen, som läsarna ser på sid 8. Handla gärna, 
tycker Red. och styrelsemedlemmarna.  
 
Tel: +46 (0)325 - 660 660 
Email: manuel@limmared.nu 
Se mer på: www.limmared.nu 

Gilla oss på facebook.com/limmared.nu 
 

*** 

Svenska rallyt 
Pågår i skrivande stund uppe i värmlandsskogarna, som i år har 
fått kopiösa mängder med snö. Det är fantastiska bilder som 
kablas ut över TV och QSP återkommer i nästa nummer med en 
rapport om vårt eventuella deltagande i radiosambandet. 

*** 
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 Deltagare i SK4KRs trafiknät 

Varje gång jag är med på vårt trafiknät brukar jag skriva en liten 
lapp med deltagarna. Lapparna lägger jag sedan i en liten hög 
bakom andra grejor i bokhyllan. Nu har jag plockat fram högen 
med lappar fr.o.m. februari t.o.m. december 2017 för att göra en 
liten sammanställning. Jag har ju själv inte varit med på alla nät 
och nå’n lapp kan ju ha förkommit, men i stort sett stämmer det 
nog. En avvikelse kan ju ses direkt. Signalen RPP finns med 27 
gånger men då hade jag ju slarvat en del gånger t.ex. när jag kört 
trafiknätet. Det rätta antalet gånger jag varit med borde vara 
detsamma som antalet lappar, nämligen 47. 
 
POF 44 
AVH och UKV 35 
VWD         30	
RPP, AVE och PKA 27 
BKJ 26 
AVQ 25 
XBC 24 
FMF 23 
RPQ 13 
ATH 11 
IDC 10 
RHU och CJY 8 
YNP 7 
UKE 6 
YUK 4 
YZE 3 
BCA, EFQ, MWY, VQZ och YPT 2 
AXV, AXW, SEF, TFE, UKG och XXK 1 

 

     /SM4RPP Alf 
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