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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	
	Mötesprotokoll	mars	månad	 SM4UKV	 4	
Klubbverksamheten	tills	vidare	på	lågfart	 ”	 5	
Tack	 ”	 6	
Medlemsavgiften,	annons	 ”	 6	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Cityradio	 	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	april	2020	
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     Kalendern 

	

Red:s	funderingar:	Det	var	verkligen	inte	många	som	kom	till	
klubbmötet	i	början	av	mars.		---	Vi	brukar	åtminstone	vara	ett	
dussin	glada	medlemmar	runt	bordet	–	nu	var	vi	sju.	Inte	bra,	
särskilt	som	vi	hade	en	gäst	(även	om	han	är	en	av	de	våra)	och	vi	
vet	att	han	brukar	ha	mycken	klokskap	med	sej!	Skärp	er	nu,	till	
årsmötet	i	början	av	juni!	/obs!								/Ha	det	bra	så	länge!	 	
	 	 	 /SM4UKV	

		Torsdag	
		
	
Lördag	
	

151				200604	
2002		OBS!	datum!	

	
200418	

	
200424-26	

			19.00	
				
				

Månadsmöte		
Årsmöte	o.	klubbmöte	samma	
dag	
DL4-möte	i	Mosjö	
SSA:s	årsmöte	i	Östersund	
	

Första	o.	tredje		
lördagen	varje				
månad	

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

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

Varje	söndag	 10.00	 Lokaltrafiknät	Karlskoga	Radio-
klubb.		SK4KR,	145.750								
Op.	enligt	rullande	schema:	
1. SM4RHU	Terje	
2. SM4DHP	Alf	L.	
3. SM4BKJ	Johnny	
4. SM4PKA	Sven-Erik	
5. SM4RPP	Alf	H.					
								(Vid	förhinder:	vidtala	ersättare!)	

	Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPP	
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Mötesprotokoll	mars	2020	 	
Karlskoga Radioklubb/SK4KR	
Protokoll fört vid månadsmöte 2020-03-06 
	
Närvarande:	SM4RHU,	SM4IHY,	SM4UKE,	SM4POF,	SM4UKV,	
SM4RPP,	SM4RPQ.	
	
§	1		Ordf.	SM4RHU	öppnade	mötet	och	hälsade	välkommen	till					

en	ovanligt	gles	skara	klubbmedlemmar	men	framför	allt	till	
kvällens	föredragshållare,	SM4UKE	från	National	Electric	
Safety	Board	i	Karlstad.	

§	2		Föregående	protokoll	godkändes.	
§	3		Dagordningen	godkändes.	
§	4		Den	ekonomiska	rapporten	föredrogs	av	kassören	och				
								godkändes.		
§	5		Rapporter:	
	 SM4RPQ	rapporterade	att	AmsatSM	skall	läggas	ner.	
§	6		Övriga	frågor:	
	 Inga.	
§	7			Nästa	klubbmöte	äger	rum	den	26	mars	2020,	omedelbart	
	 efter	klubbens	årsmöte.	
§	8				Mötet	avslutades.	
	 	 	 SM4UKV	Karin	Öman,	sekr.	
	 	 	 --	--	--	
Efter ovanstående punkter var det dags för SM4UKE Henrik, också 
klubbmedlem, från Karlstad att ge klubben en intressant presenta-
tion av olika störningar och hur de påverkar radioamatörernas verk-
samhet. Intressanta exempel är hur solcellspaneler kan ställa till det! 
Vi tackar Henrik – han är alltid välkommen tillbaka med intressanta 
vinklar i vår verksamhet! Diskussionerna fortsatte som vanligt runt 
kaffekoppen. 

Obs! att datum för års- och månadsmöten senare har ändrats! 
 Se kalender ovan. 
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Corona-virus:	Verksamheten	på	sparlåga!	

 
Beslut	har	idag,	den	15	mars	2020,	tagits	av	klubbens	
ordförande	SM4RHU	och	kassör	SM4IHY	att	inställa	de	klubb-
möten	som	skulle	ha	hållits	i	mars,	april	och	maj	månader	på	
grund	av	den	Corona-epidemi	som	utbildats	till	en	pandemi	
våren	2020,	CoVid-19.	
	
Med	tanke	på	att	flera	av	klubbens	medlemmar	ligger	i	den	sk	
riskzonen	beträffande	hög	ålder	och	allmänna	status	och	
dessutom	med	tanke	på	den	lilla	källarlokal	med	inte	alldeles	
perfekt	ventilation	där	klubbmötena	hålls,	torde	detta	vara	ett	
adekvat	beslut.		Red./klubbens	sekreterare/	kan	såsom	varande	
en	av	de	allra	äldsta	i	efterskott	tillstyrka	beslutet!	
	
Årsmötet	kommer	alltså	preliminärt	att	äga	rum	den	4	juni	enligt	
beslut	av	ordf.	och	kassör.	Därmed	följer	också	att	nästa	
klubbmöte	sker	samma	dag.	
	
Klubbens	verksamhet	kommer	att	bedrivas	som	vanligt	i	fråga	
om	repeatervård,	radiokommunikation,	utsändning	av	trafiknät	
om	söndagarna	och	utgivning	av	QSP.		
	
Det	betyder	bland	annat,	att	de	klubbmedlemmar	som	önskar	
diskutera	något	eller	har	förslag	eller	material	att	komma	med	
kan	göra	detta	via	QSP.		
	
Det	är	tacksamt	om	klubbmedlemmarna	tar	det	här	på	allvar	och	
även	bidrar	med	text	till	våra	månadsblad!	
	
	 	 	 SM4UKV	Karin	/	sekr.	
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En hälsning från klubbens kassör: 
 

 
Medlemsavgiften för år 2020! 

Det här är väl ändå sista gången för i vår 
som klubbens kassör behöver be om att få 
den här annonsen införd??? Om det är så 
att Du inte vill vara med... så för all del hör 

av Dej! Men vi behöver Dina slantar så 
väl!!! 

								(200 kr för enskild medlem o. 240 kr för familj 
											Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	Radioklubb) 
             
 
  
 
 

Tack .... 

Ja, visst behöver vi fortfarande bidrag till klubbkassan. Men 
ytterst glädjande har varit de bidrag som kommit in med 
anledning av repeaterbranden i somras. 4550 kronor var en 
stor glädje att få motta! Så vår kassör IHN (och styrelsen) vill 
här genom Red. få framföra ett varmt tack till våra 
bidragsgivare SM4EPR, SM4HBG, SM4IHY, SM4IYF, 
SM4NZQ, SM4RPQ, SM4UKG, SM4UKV, SM4POF och 
Samband Värmland! 



 7	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 

	
	
	
 

	

Media	City	
								 i	Värmland 

	
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
                 (Betald annonsplats) 
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FÖR MER INFO
RING 0325 660 660

FABRIKSGATAN 3
514 42 LIMMARED

ANYTONE D878UV
BLÅTAND DMR 
INKL BT HEADSET

PAKETERBJUDANDE


