Västerås Radioklubb
Protokoll månådsmo te 2014-10-09
Plats: AFI-lokalen
Närvarande: ca 20 medlemmar, ingen närvarolista.
§1 Ordförande SM5ACQ Donald Olofsson hälsade alla välkomna förklarade mötet öppnat.
§2 SM5CS Stig är vår äldsta medlem och fyllde nyligen 90 år. Stig hyllades av de närvarande
genom sång och hurrarop. Ordförande informerade att styrelsen har uppvaktat Stig på
födelsedagen med blommor och ett bevis på att Stig är numera hedersmedlem i klubben.
§3 Kommande mötesprogram:, November förhoppningsvis ett föredrag om brandflyg och i
december som vanligt julbord. Mera info kommer via eQRZ.
§4 Vi har säckar med komponenter som behöver sorteras, vilket sker kommande söndag
12/10 kl 11.00 i AFI-lokalen. Hoppas på stor uppslutning från medlemmarna.
§5 Återigen tar frågan upp om valberedning. Styrelsen kommer att förbereda ett par utskick
som kan underlätta arbetet för ev valberedare som ännu inte har klivit fram.
§6 Nytt QSL-kort för SE70AA har tagits fram, förslag från SVM godkändes.
§7 Jörn IFO aviserar att bulletinläsning och efterföljande lokala trafiknätet kan trappas ned
och ev helt utgå någon söndag då och då på grund av brist på bidrag.
§8 Anders EFX informerar om en aktivitet ”Mills on the Air” som går 2:a veckan i maj och kan
bli en VRK-aktivitet. http://www.nationalmillsweekend.co.uk/ http://www.mills-on-theair.net/
Anders informerade också att ham-luncherna fortsätter som vanligt med ca 6-7 deltagare
och uppmanar fler att komma tisdagar jämn vecka till restaurang Magneten. Aktuella datum
finns i kalendern på hemsidan.
§9. Janne FQQ berättar om kommande antennprojekt, en loop för lyssning hos ACQ.
Janne nämnde också att vi åter har en radioamatör som nobelpristagare, denna gång
William Moerner, WN6I i kemi tillsammans med två andra "för utveckling av superupplöst
fluorescensmikroskopi"
§10 Mötet avslutades med att Janne FQQ, Hans SVM och Rolf DIY berättade om vistelsen i
Kazakstan och RPO-VM där.

……………………………………………
SM5KRI Krister Eriksson sekreterare
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