Västerås Radioklubb
Protokoll månådsmo te 2016-09-08
Plats: VRK Klubblokal Flottiljgatan 61, Hässlö
Närvarande: Ett 25-tal intresserade medlemmar och andra deltog vid dagens månadsmöte.
§1 Ordförande SM5ACQ Donald Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dessförinnan hade man tjuvstartat med kvällens program p.g.a. att det pågick ett sambandsmöte inför
kommande rally i Kolsva. Programmet bestod i att SM5HSE visade och berättade om sin nyinköpta IC-7300.
§2 Informations- och diskussionspunkter.
 Information om kommande rallysamband. Alla stationer bemannade. Tider och frekvenser
fastställda. Metodik och trafik fastställd. Klart att köra.
 En första antenn uppsatt vid Flottiljgatan. Det är en av klubben ägd W3DZZ som satts upp av
antenngruppen. Antennen hänger på 5-6 meters höjd i vegetationen och är i stort sett osynlig. Efter
att ha justerat koaxens sträckning blev mottagningen relativ störningsfri i klubbens IC-751A. Den
riggen kommer att stå kvar i shacket en tid innan klubben bestämmer sig för ev. nyinvesteringar
under nästa år.
 Höstens kurs för blivande radioamatörer som omfattar både teknik och reglemente kommer att
följa tidigare mall med Donald och SM5CJW, Bosse som kursledare. Denna gång kommer kursen att
utökas med ett par dagar och även innefatta övningar i radiokörande.
 Höstens JOTA den 15 oktober behöver vår assistans. SK5OUT i Köping avser att aktivt delta och
behöver någon som kan vara scoutklubben behjälplig. Föreslogs SM5CWV som nyligen flyttat till
Köping. Donald kontaktar.
 SM5CS undrade om klubben har planer på utveckling av repeaterverksamheten med möjlighet till
Echolink, D-star och andra tekniker. Diskussionen utmynnade inte i någon åtgärd f.n. men kan
komma att tas upp senare.
 SM5-möte den 28 oktober där VRK står som värd kommer att hållas på Björnögården. Start kl.
10.00 med mötesförhandlingar fram till kl. 12.00. Därefter lunch och förflyttning till Västerås
Flygmuseum för visning kl. 13.30. Det är bara att komma. Ingen förhandsanmälan krävs.
 SM5FQQ, Janne, berättade om sina mindre goda erfarenheter av solpaneler ur störningssynpunkt.
Varnade för att vi i framtiden kan förvänta oss en allt högre störnivå från allt fler källor.
 SM5IFO, Jörn, påminde om den nyligen annonserade rabatten på 10% hos Conrad för SSAmedlemmar. http://www.conrad.se .
§3 Mötet avslutades.

……………………………………………
SM5DEV PO Anfelter, tf sekreterare
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