Västerås Radioklubb
Protokoll månådsmo te 2016-01-14
Plats: AFI-lokalen
Närvarande: Ett 19-tal intresserade medlemmar och andra deltog vid dagens månadsmöte.
§1 Ordförande SM5ACQ Donald Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Ett par radioamatörer i regionen har nyligen lämnat oss, VRK-medlemmen SM5CUR,
Lennart Nylund från Sala och SM5CMI, Åke Normby som varit VRK-medlem i 40 år fram till
2005. Till deras minne hölls en tyst minut. Det planerade programmet gick ej att genomföra
då de apparater som krävdes var inlåsta och nycklarna oåtkomliga. I stället genomfördes en
informell ”samtalsklubb” under ledning av Donald.
§2 Ämnen som togs upp under ”samtalsklubben”












Donald informerade om styrelsens beslut om postboxen. Jan SM5FUG lovade ställa upp
som c/o och även lista de viktigaste QSL-byråerna där vi vill synas.
SM5HSE undrade om vårt fortsatta tillträde till AFI-lokalen och där hade vi inget nytt att
berätta mer än att vi förmodligen är husvilla efter den 30/6 2016. Styrelsen kommer
under kommande möten att göra en plan för hur denna situation skall mötas.
Auktionerades ut en CW-nyckel som blivit över. Ragge SM5DIC bjöd 150:-- och fick den.
SM5HSE undrade lite om SDR-planerna hemma hos SM5GMZ. Under hösten efterlystes
en eldsjäl för detta projekt men ingen har ställt upp. Därför har inga aktiviteter kommit
igång.
Diskuterades kommande kurser. P.g.a. bristande tid kan någon ham-kurs ej genomföras
under våren. Kurs kommer att hållas under hösten om vi då har tillgång till lämplig lokal.
Donald SM5ACQ vädjade till de närvarande att ställa upp vid kommande månadstest.
VRK brukar oftast hamna tvåa i tävlingen med mycket liten marginal till förstaplatsen.
SM5EFX informerade om HAM-luncherna på Magneten på Finnslätten varje tisdag i
jämna veckor kl. 11.45. Omkring 8-10 amatörer brukar ställa upp och diskutera allt.
SM5EFX informerade också om kommande Mills on the Air. Aktiviteten går av stapeln
den 14-15 maj 2016. Vidare info kommer.
SM5DIC efterlyste rapporter avseende Radio Salas sändningar på 97,0 MHz. Fint QSLkort utlovades. Program hittar du på http://www.radiosala.se .
SM5DXR Christer informerade om SMFFs hädangång och den kommande tävlingen
SMSS där det gäller att kontakta och aktivera svenska sjöar. Kolla
http://www.svenskasjoar.se/index.php
Diskuterades QSO-ringar på 80 meter. Aktiviteten på 3712 kHz, VRKs frekvens under
många år har i det närmaste insomnat. Någon efterlyste en reaktivering åtminstone
under semestermånaderna. Kanske aktiviteten kan återupptas sommaren 2016?

§3 Mötet avslutades.
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