Västerås Radioklubb
Protokoll månadsmöte 2013-11-14
Plats: AFI-lokalen. Närvarande: 27 personer
SA5- CAB,
SM0- MRF, EPX
SM5- ACQ, CS, BOG, CFH, CJW, DEV, DIC, DMQ, DXR, EFX, ENX, GMZ, HSE, IAG, IAK, IFO, IXA,
IZS, LBR, LSM, NDI, WFD, XHB med Iwona
§1 Ordförande Donald förklarade mötet öppnat och lade fram kvällens program.
§2 Närvarolista cirkulerades
§3 Donald informerade om:









Styrelsens förslag om att låta medlemsavgiften vara oförändrad för 2014.
Medlemsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
VRK har lämnat in en bidragsansökan till Västerås Kommun. Den gäller i huvudsak
anskaffning av mast, antenn och kablage till installationerna ute i Åkesta. Budgeten
som bidragsansökan baseras på är på 75:000.
Valberedning sökes. Ett par förslag ventilerades men ingen valberedning kunde utses
på mötet så frågan bordlades tills vidare.
Jubileumssignalen SE70AA har luftats av bland annat Peppe, SM5GMZ. Bokning av
signalen sker genom Donald, SM5ACQ. Loggning bör ske med dator. Någon som kan
designa ett QSL-kort efterlystes. Ett tips på QSL-korts-leverantör kom fram. Det är
CoolQSL.com i Polen. En fördel är att de finns i EU vilket kan förenkla genom tullen.
Jubileumsaktiviteten SK5AA på 70 MHz har hittills resulterat i ett 60-tal QSOn
meddelar operatören SM5EPO.
Till en eventuell amatörradiokurs i vår har redan 3 personer anmält sitt intresse och
det utan att någon marknadsföring har gjorts.
Ordföranden informerade om den planerade jultallriken på decembermötet. Kostnad
100 kr för medlemmar, respektive och gäster.

§4 Peppes erbjudande diskuterades. Peppe förklarade att han tänkt jobba från Singapore i
ett par år. Diskussionerna på mötet resulterade i att styrelsen fick i uppdrag att göra en
ekonomisk kalkyl över kostnaderna för VRK om erbjudandet accepteras.
§5 Övriga frågor



Stig, SM5CS skänker en bok om Raspberry Pi till VRK. Förste läsare blir Christer –WFD.
En försäljningslista från SM4OIY lades fram.

§6 Ordföranden tackar för visat intresse och kvällen avslutas med Michaels –EPX intressanta
föredrag om störningar. Det var många frågor och diskussioner under föredraget.

……………………………………………
SM5EFX Anders Eidenvall, mötessekreterare
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