Västerås Radioklubb
Protokoll månadsmöte 2017-01-12
§ 1 Donald SM5ACQ hälsade alla välkomna till januari månadsmöte.
§ 2 Närvarolistan sändes runt.
§ 3 Information om kommande mötesprogram
a) Kvällens mötesprogram: Rainer SM5LBR berättar om RAKEL – Radiokommunikation för effektiv ledning
b) Februari: Årsmöte samt redovisning av aktivitetsenkäten. Mötesdeltagarna påmindes om att lämna in enkäten.
c) Mars: Olof Hedin, VIKON, vår hyresvärd, berättar om vibrationsövervakning
§ 4 Sambandsgrupp inom VRK. För att stödja sambandsansvarig har bildandet av en sambandsgrupp föreslagits. Frågan
kommer att aktualiseras senare i vår i samband med planeringen av sambandet på Rally-SM i augusti.
§ 5 Valberedningens förslag till årsmötet
a) Komplett förslag till styrelserepresentanter finns sedan Kåre, SM5GRD kandiderar som suppleant
b) Till posten till sambandsfunktionär saknas kanske en kandidat. Det är oklart om Krister KRI vill fortsätta, kanske
avhängigt arbetet med att skapa en sambandsgrupp.
c) Vi har i ett antal år hållit posterna som stugfogde och datoransvarig vakanta. Nu när vi har en lokal är det dags att
ändra på det. Inga kandidater finns än.
d) Föreslagen ordförande och sekreterare vid årsmötet, Lasse, SM5HSE och Wei, SM5DMQ är tillfrågade och
tillgängliga.
§ 6 Stugvärdar och stugkvällar. Efter en kort diskussion bestämdes att styrelsen bereder frågan och att den sedan tas upp
på årsmötet under Övriga frågor för ytterligare diskussion.
§ 7 Nya licenser
o Resultatet hittills av höstens amatörradiokurs är sex nya sändaramatörer. Ett stort grattis till

SA5FRE, Anders Fredriksson

SA5ICU, Mikael Andersson

SA5MAA, Martin Åhlenius

SA5MOG, Magnus Öberg

SA5SAG, Samuel Grenblad

SA5SBE, Henrik Borg
och ett stort tack till Donald och Bosse, SM5CJW som lett kursen.
o På onsdag kommer omprov att göras för ytterligare två deltagare i kursen och dessutom en blivande amatör från
Uppsala. Under mötet anmälde sig ytterligare en person som vill avlägga prov.
o På radiomässan i Eskilstuna 1 april kommer det att anordnas tillfälle för certifikatprov. Anders, SM5EFX som är
provförrättare i Västmanland håller i detta.
§ 8 Radiomässan 1 april i Eskilstuna. Ska VRK ha något bord där? VRK-hade inget bord 2016. Efter en kort diskussion
konstaterades att för att VRK ska kunna medverka behövs någon som blir ansvarig och att det finns något att sälja. Senast
vid månadsmötet i februari behöver allt vara klart.
§ 9 Påminnelse om tester. Månadstest och NARU-test. Kör gärna någon av dessa tester för klubben. För information och
hjälp med loggning kontakta gärna Donald.
§ 10 Övriga frågor
a) Lasse, SM5HSE påminde om klubbfrekvensen 3712 kHz. På mötet uppmanades medlemmarna att aktivera
frekvensen lördagmorgnar klockan 9.00. Alternativ frekvens 7112 kHz om konditionerna så kräver. Detta finns
infört i informationsbladet som ges till nya amatörer i VRK.
b) Också en påminnelse om utsändningens av SSAs bulletin och efterföljande trafiknät för VRK. Det hela sker över
västeråsrepeatern på söndagar med start klockan 19.00.
§11 Mötet avslutades med att ordet överlämnades till Rainer som höll ett initierat och uppskattat föredrag om blåljusradion
med dess möjligheter till flexibel kommunikation och samverkan inom och mellan myndigheter, militär och andra viktiga
samhällsfunktioner.

……………………………………………………….…
Anders Eidenvall, SM5EFX, mötessekr.

