Västerås Radioklubb
Protokoll månadsmöte 2017-02-09
§ 1 Donald SM5ACQ hälsade alla välkomna till februari månads klubbmöte med årsmöte. Klubbmötet ajournerades under
årsmötet, se separat protokoll.
§ 2 Klubbmötet återupptogs
§ 3 Information om kommande mötesprogram
a) mars: Olof Hedin, VIKON, vår hyresvärd, berättar om vibrationsövervakning
b) april: Johan Iwarsson, Kolsva MS berättar om rallyarrangemang i allmänhet och SM i sommar. Vi pratar om

samband, operatörer och utrustning.
§ 6 Stugvärdar och stugkvällar. Donald berättade att han kommer att agera stugvärd under kommande tre torsdagar.
Aktiviteterna startar klockan 18:00. Förhoppningen är att andra hakar på och ordnar egna klubbkvällar, med eller utan
specificerat program.
Christer, SM5WFD och Bertil, SM5IZS presenterar resultatet av höstens aktivitetsenkät. Nästan hälften av klubbens
medlemmar hade svarat på enkäten. Under och efter presentationen kom flera kommentarer vilka redovisas under nästa
punkt.
§ 8 Förslag till klubbaktiviteter. Under kvällen kom flera förslag till klubbaktiviteter upp. De redovisas här utan någon
inbördes ordning. Det är bara att ta tag i något av dessa ämnen, prata med Donald om att låna nycklar och sätta igång.
Kontakta Anders, -EFX för notering i aktivitetskalendern på sk5aa.se.

Byggkvällar
o Ett förslag från Janne, -FQQ var ett projekt med ett digitalmodem för alla moder som han varit
inblandad i.

Videokvällar. Peppe, -GMZ påpekade att det finns många videofilmer om radioexpeditioner. Enkelt att låna någon
sådan och visa. Dock har VRK bara tillgång till den stora samlingslokalen en gång i månaden.

Helt enkelt köra radio

Rapportering av loop-projektet

Demonstrera WEB-radio. Det finns flera olika möjligheter att lyssna på (och kanske även köra med) radio på
webben.

Aktivera SK5AA en lördag morgon på frekvensen 3712 kHz

Demo av digitala moder kombinerat med hjälp att komma igång med egen utrustning.

IC-7300-kväll där klubbens flertaliga IC-7300-ägare och andra kan diskutera och demonstrera framtiden inom
radio.

Klubbkvällar om antenner och antennteknik

DX-kvällar

Contest-kvällar, utrustning, loggprogram, användning och erfarenheter
§11 Mötet avslutades med att Donald tackade för intresset.

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

