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	Kalendern	
Torsd.	5	maj	

2022.		
19.00	
	

Månadsmöte	
	

Varje	söndag	 	9.00	 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:	
SM4RHU	Terje	
SM4DHP	Alf	L.	
SM4BKJ	Johnny	
SM4RPP	Alf.H.	
(Vid	förhinder:	vidtala	ersättare)	
	

OBS! Varje söndag kl. 20.00  SSA-bullen över Karlskoga-repeatern, 
145.750 MHz  DMR TG2410  / Op. SA3BPE Henrik 
	
Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPQ	
	

	 	 *		*		*	

			Red:s	funderingar		

Dags	för	ny	kontakt	med	klubbens	medlemmar!		

Den	här	gången	har	det	inte	kommit	in	så	värst	mycket	material,	men	
vi	gör	väl	i	alla	fall	ett	litet	”komihåg”	så	ni	vet	att	klubben	lever.	Ni	
som	lyssnar	på	SK4KR	på	söndagarna	får	ju	också	ett	lite	extra	kom-i-
ihåg.	Majnumret	blir	då	som	vanligt	-	men	sen	kommer	jag	att	göra	ett	
QSP	för	lite	längre	tid,	sommarnumret	till	och	med	augusti.	Sedan	
september/oktober	och	därefter	november/december.	Lite	material	
då	och	då	är	alltid	önskvärt	och	välkommet!.	

																																																											73	från	Red	UKV	



 4	

			...	om	att	skriva	en	tidning...	
Några	ord	om	klubbens	lilla	”tidning”	och	vad	den	vill...	eller	rättare	
sagt	vad	redaktören	gärna	skulle	vilja	att	den	ville!	Det	var	på	års-
mötet	en	diskussion	om	hur	QSP	skall	komma	ut	i	framtiden	och	
vilken	som	skall	göra	den	resp.	vilka	som	skall	läsa	den	och	hur...	Det	
var	riktigt	kul	att	höra	att	det	samlade	årsmötet	var	rörande	ense	om	
att	QSP	”var	bra	att	ha”,	att	den	fyllde	sin	plats.	Egentligen	är	det	ju	så	
att	Red.	vid	varje	utgivningstillfälle	våndas	över	att	det	inte	blir	så	
mycket	”radio”	på	sidorna,	radioteknik,	men	det	var	som	det	hördes	
viktigast	att	det	fanns	något,	en	möjlighet	att	kommunicera,	att	få	ut	
information	i	läsform!	Alla	kanske	inte	lyssnar	på	radioanrop	om	
något	viktigt	står	på	spel,	och	då	ska	man	kunna	slå	upp	det	i	text-
form	någonstans.	Så	tack	för	det!	
	
Red.	läser	ibland	andra	klubbars	tidningar	och	blir	fruktansvärt	
avundsjuk	på	vilken	kvalitet	de	håller	i	radiosammanhang.	Men,	tills	
någon	annan	vill	ta	över---	och	den	dagen	kommer!	Det	är	bara	så!	---	
fungerar	den	som	samband	och	sammanhållning	mellan	klubbmed-
lemmarna.	I	kombination	med	söndagarnas	nät	är	den	vår	”infor-
mationscentral”.	Det	man	glömmer	på	nätet	finns	förhoppningsvis	i	
”bladet”	och	vise	versa.	Det	är	en	stor	glädje,	när	det	”dimper	ner”	
något	i	brevlådan	i	datorn	som	handlar	om	radio	ur	vårt	perspektiv	
som	kan	förmedlas	på	det	här	sättet.	 
 
Men nu är det ju inte bara en redaktör i historien. Bladet ska ut till 
medlemmarna också. Distribueras som det så fint heter. Bäras ut, 
cyklas ut, bilas ut – men ut ska dom! De allra flesta bara knäpper 
igång sin dator, och då finns den där - men de andra...! Så jag har 
velat säga tack många gånger men glömmer det varje gång jag 
släpper iväg ett nummer, ett tack till ”distributörerna”  -- inte så 
många, kanske bara två, men det är ju en viktig syssla!  
 
Och nu har jag sagt mitt för idag och kan stänga ner datorn för den 
här omgången. Jag är ändå lite stolt över att vi har en egen liten 
tidning,... Så skriv gärna!              Hälsar Red.UKV. 
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          Protokoll från månadsmöte  i Karlskoga 
 Radioklubb 2022-03-31 
 
Närvarande: SM4RHU, SM4DHP, SM4IHY, SM4IQA, SM4RPP, 
SM4RPQ, SM4TFE, SM4UKV, SM4VWD 

§ 1 Mötet öppnades av Ordföranden, SM4RHU, Terje. 

§ 2 Dagordningen fastställdes 

§ 3 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes. 

§ 4 Kassören, SM4IHY, Gunnar, rapporterade aktuellt 
ekonomiskt läge. 

§ 5 Rapporter 

§ 5a Det är distriktsmöte lördag den 2e april i Gustavsfors, 
men ingen närvarande kunde delta. 

§ 6 Övriga frågor. 

§ 6a En funktionär för radiosamband behöver väljas. Mötet 
valde SM4TFE, Kent. 

§ 6b Förfrågan om radiosamband har inkommit för 
midnattssolsrallyt som hålls i början av Juli. Den 
nyutsedda sambandsfunktionären tar kontakt med 
Degerfors rallyklubb som ställt frågan. 

§ 7 Nästa månadsmöte 5e maj. 

§ 8 Mötet avslutades. 
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--------------------------------------          -------------------------------- 
Justeras 
SM4VWD, Anders Lundmark             SM4IQA, Bo Holmgren 
	
	
	
																																																	*	*	*	
	
	
          Protokoll från årsmöte  i Karlskoga 
      Radioklubb 2022-03-31 
 
Närvarande: SM4RHU, SM4DHP, SM4IHY, SM4IQA, SM4RPP, 
SM4RPQ, SM4TFE, SM4UKV, SM4VWD 

§ 1 Mötet öppnades av Ordföranden, SM4RHU, Terje. 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes SM4DHP, Alf 

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes SM4RPQ, Leif 

§ 4 Till justeringsmän valdes SM4VWD, Anders och 
SM4IQA, Bo. 

§ 5 På frågan om mötet ansågs stadgeenligt utlyst blev 
svaret ja. 

§ 6 Dagordningen fastställdes. 

§ 7 Ingen styrelseberättelse förelåg då vi under pandemi-
åren inte haft någon verksamhet. Punkten lades till 
handlingarna. Tre separata kassaberättelser för 2019, 
2020 och 2021 föredrogs och godkändes. 
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§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till 
handlingarna. 

§ 9 På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2019, 
2020 och 2021 blev svaret ja. 

§ 10 Val av styrelse och andra funktionärer. Då vi inte 
kunnat ha ett årsmöte på tre år beslutades valen 
kompletteras så att alla styrelseposter väljs men de som 
normalt alterneras får “halvtidsväljas” på ett 
år Ordförande för ett år: SM4RHU, Terje. Sekreterare 
för 2 år, SM4RPQ, Leif. Kassör för 1år, SM4IHY, 
Gunnar. (Halvtidsval) Ledamot för 2 år, SM4TFE, 
Kent. Ledamot för 1 år, SM4VWD, Anders. 
(Halvtidsval) Styrelsesuppleant för 1år, SA4BKJ, 
Johnny. Styrelsesuppleant för 1år, SM4IQA, 
Bo. Revisor för 2 år, SM4DHP, Alf. Revisor för 1 år, 
SM4NZQ, Tord. (Halvtidsval) Valberedare för 1år, 
SM4RPP Alf.  Redaktör, SM4UKV, 
Karin. Webbredaktör, SM4VWD, 
Anders. Repeateransvariga, SM4IHY, Gunnar och 
SM4TFE, Kent. 

§ 11 Inga motioner förelåg 

§ 12 Inget separat budgetförslag förelåg men kassaberättel-
serna kan ses som en indikation på hur vår ekonomi ser 
ut framöver.  

§ 13 Fastställande av medlemsavgift för 2023: Kassören 
redogjorde kort för behovet av ökade inkomster och 
medlemsavgifterna fastställdes till: 210 kronor för 
enskild medlem 250 kronor för familj skrivna på 
samma adress. 
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§ 14 Mötet avslutades. 

_____________________________ 
Sekr SM4RPQ, Leif Holmgren 
 
 
Justeras 
---------------------------------               ----------------------------------
  
SM4VWD, Anders Lundmark                SM4IQA, Bo Holmgren 
 
 
  ‘ ‘ ‘ 

Så var det slut med protokollen för den här gången och det har inte 
kommit in något mer material, så red. får leta lite i gamla fotoarkiv 
för att se om nå’t skulle passa sidantalet. Jag hittade faktiskt en 
bild, som kan illustrera hur man kan kombinera sitt radioliv med 
familjens övriga… Vi skrev i inledningen något om att våren nu är 
här och det betyder i många familjer att man beger se ut naturen  
för att utifrån familjens olika intressen ha det lite trevligt en stund. 

Så visst passar väl Astrid Ömans underbara bild nerifrån en resa ett 
antal mil söderöver (den var med i QSP för ungefär ett år sedan) 
och en kaffepaus under ståtliga master: här fanns något roligt för 
både familjens äldre medlemmar och de allra yngsta. Far får sitt, 
master och antenner, och barnen får sitt, trevlig lekavdelning. – 
Men vad gör mor? Som vanligt. Ser till att familjen får nå’t i sej. 
Packar upp kaffekorgen, donar med tröjor och filtar och koppar 
och allt som ska till…..  fast lite skönt får väl hon också, när alla de 
andra fått sitt! Den bilden har ni sett tidigare --- men den som syns 
här nedan tycker Red. är ganska tuff! Här talas om Kommunika-
tion! I stor skala. Länkar genom luften. Det är sådana här Red. har 
vuxit upp med – en tanke som möter mej varje dag. Det var krig i 
världen, varje nyhetssändning var viktig att lyssna till. Alla krigens 
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fasor kom så att säga rakt in i vardagsrummet – precis vad som 
händer idag: Radiosändningar många gånger om dygnet och TV-
sändningar som tar krigets alla fasor in i vardagsrummet. Vi är 
några stycken i radioklubben som var barn på fyrti-talet och minns 
de här sändningarna, minns fasorna man kände. Fast det var inga 
bilder då, dem fick man i sin fantasi själv måla upp. 

De höga masterna ”hemmavid” innebar radiotrafik “på hög nivå” – 
kanske inte något för sändaramatörer men visst väcker de efter-
tanke, att tänka sej radiokommunikation i lite ”större skala”! .... 
Med tanke på vad som händer i världen idag känns det lite svårt att 
önska en glad vår! Och att veta, att sändaramatörer en dag 
kanske blir bra att ha! 

(”Bra illustration till ”Högt ovan molnen är himlen alltid blå....”) 

         	 Men	nästa	då?	Vad	säger	ni	om	den	här?	Den	var	omslagsbild	till		
	 QSP		5	maj	2011.	Den	får	avsluta	det	här	numret!	Hej	på	er!	
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