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 QRX nr 2/96
  Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
    Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2

VÅR- och
SOMMAR-
PROGRAMMET

Under alla träffkvällar serveras kaffe och
bröd alternativt läsk och bröd till ett själv-
kostnadspris av 15 kronor.

Tis  7 Maj VHF-TEST
I QTC kan Du läsa om placeringarna i aktivitetstes-
terna. Visst vore det kul om SK3BG fanns med i
listan.
Klubbvärd: SM3MQF/Curt

Tis  14 Maj DATAKVÄLL
Under senare år har ett antal fria/gratis amatörradio-
program framtagits Denna kväll tittar vi på vad som
finns och byter programvaror med varandra. Ta med
Dig ett antal 1,44 Mb disketter till denna bytarkväll.
Klubbvärdar: SM3HFD/Håkan och 

SM3FJF/Jörgen

Tis 21 Maj KVARTALSMÖTE
Nu har Du chansen att göra Din stämma hörd. Kom
upp till klubbstugan och framför
Dina idéer och funderingar. Det är
Dina idéer som behövs för att
göra Sundsvalls Radioamatörer till
en bra radioklubb.
Klubbvärd:

SM3ESX/Christer

Tis 28 Maj 8S3BG-AFTON
Den fjärde kvällen av fyra temasammankomster un-
der våren. Vi sorterar nyinkomna 8S3BG-QSL efter
datum och klockslag. Vi gör i ordning utgående
8S3BG-QSL-kort.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

Tis 4 Juni SÄSONGSAVSLUTNING 
OCH VHF-TEST

Varmt välkomna till klubbens säsongsav-
slut ning. Om vädret tillåter grillar vi korv

ute annars använder vi kokpla ttan.

HÖST-
PROGRAMMET

Tis   27 Aug SÄSONGSTART
Höstens första träffkväll. Kom upp och berätta för
oss andra om alla radioäventyr Du upplevt under
sommaren.
Klubbvärd: SM3MQF/Curt

Tis 3 Sep VHF-TEST
Vi fortsätter att köra i VHF-testen och hoppas på bra
konditioner.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Klubbvärd: SM3JBS/Sven

Tis 10 Sept TRÄFFKVÄLL
Mer info i nästa klubbutskick.

EFTERLYSES DATORER
Klubben planerar att i någon
form komma igång med en
nybörjarkurs i Un eller Uc
under hösten 96. För att un-
derlätta undervisningen över-

går vi till ett modernare  inlärande och slopar de in-
spelade kasettbanden och använder datorer istället.
Du som har eller känner någon som har ett antal
övergivna datorer modell 286 eller liknande hör av
Dig till SM3FJF/Jörgen, telefon 010 - 251 02 20.
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BULLETINOPERATÖR SÖKES
SM3CER/Janne slutar som bulletinoperatör och klub-
ben söker en eller flera ersättare.

Behovet att vidarebefordra radiomeddelanden genom
bulletinverksamhet har alltid varit stort. Detta visade
sig när repeaterverksamheten kom igång i Sverige
och bulletin-uppläsningen utökades med ett stort antal
stationer.

Efter SSA bulletinen på söndagkvällarna har vi haft
en lokal koppling till vår klubbverksamhet genom
SK3BG-Nytt. Det är oerhört betydelsefullt både för

SSA, radioklubben
och medlemmarna
att det finns en
”nyhetskanal” som
kan lämna informa-
tion om centrala och
lokala arrangemang
och annan informa-

tion av betydelse för oss radioamatörer. SSA-
bulletinen och SK3BG-Nytt är tillsammans med
klubbtidningen viktiga för att säkra klubbens framtid.

Vi vädjar att någon eller några delar på bulletinupp-
läsningen. För vidare information kontakta
SM3LIV/Ulla eller SM3FJF/Jörgen på telefon 060 -
313 25 eller mobiltelefon 010 - 251 02 20 eller vår
ordförande SM3ESX/Christer på tel 060 - 56 12 85
eller mobiltelefon 010 - 224 66 86.

Mer info om hur bulletinuppläsningen går till, får du
om du kontaktar  SM3CER/ Janne på telefon 060-56
88 73.

MEDLEMSAVGIFT 1996
Vid genomgång månadsskiftet mars/april var det någ-
ra klubbmedlemmar som ännu inte
betalt in medlemsavgiften. Om in-
betalningskort saknas kontakta om-
gående kassören SM3MQF/Curt.

Årsavgiften för 1996 är 180 kronor
för fullt betalande medlemmar och 90 kronor för
studerande.

MÅNADSTESTERNA PÅ 80 OCH 40 ME-
TER
Sätt av en eller två timmar i månaden för klubben.
Var med och kör månadstesterna på kortvåg varje
månad.
Ju fler vi är som kör, skickar in logg
till SM4BNZ och anger klubbtillhö-
righet SK3BG, så tävlar vi om att
placera klubben högst på prislistan,
oavsett Din egen resultatplacering.
Varje QSO ger klubbpoäng.
73 de SM3CER/Janne

PACKETVERKSAMHETEN
För att kunna uppdatera utrustningen för packet-
verksamheten behövs bidrag från Dig. Stora som små
bidrag mottages tacksamt. Beloppet sätts in klubbens
post-girokonto nr 79 16 23-2. Märk talongen
”PACKET”.

RADIOTRAFIKANSVARIGA
Enligt de nya SSA bestämmelserna måste det finnas

någon eller några radiotrafikansvariga i
varje klubb som skall bistå de nya ra-
dioamatörerna som tar SSA:s utbild-
ningslicens Un eller Uc. Dessutom
måste klubben ansöka, till SSA, om att
bli ett SSA utbildningsställe, för de nya
amatörerna.

På årsmötet 960326 antogs förslaget att vi skall an-
söka om att bli ett SSA utbildningsställe. Till radiotra-
fikansvariga utsågs SM3UQS Mats Sundin och
SM3CER Jan-Erik Rehn.

NY STATIONSFÖRESTÅNDARE
Vid årsmötet utsågs SM3UQS/Mats Sundin till ny
stationsföreståndare för SK3BG.

Vem Mats är framgick av QRX nr 3
1995 där Mats var månadens klubb-
profil. Tidigare var SM3SV Sven
Grandell stationsföreståndare. Vi
tackar Sven för de år han varit stationsföreståndare.
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QSL-SORTERING

QSL-korten skall vara sorterade senast den 25:e i varje månad.
En beskrivning på hur det går till finns i klubbstugan.

QSL-SORTERARE

MÅNAD ÅR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SAMMANKALLANDE TEL

APR 95 SM3EVR SM3LNM SM3TRV SM3EVR 317 54
MAJ 95 SM3MQF SM3CZS SM3HFD SM3MQF 53 69 23
JUN 95 SM3LDP SM3RMR SM3UQO SM3LDP 53 77 24
JUL 95 SM3ESX SM3FJF SM3LJA SM3ESX 010-2246686
AUG 95 SM3AF SM3BEE SM3JBS SM3AF 15 90 09
SEP 95 SM3UQS SM3MXC SM3GQP SM3UQS 291 21

HEDERSMEDLEMMAR
Inför årsmötet hade styrelsen enats om
utse SM3AU Olle Olsson till hedersmed-
lem nr 3 och SM3AF Sten Backlund till
hedersmedlem nr 4. Styrelsens motivering
var följande:

SM3AU, Olle Olsson,
• Olle var en av pionjärerna genom att

samla alla på Café Cecil i Sundsvall
där SK3BG bildades den 23 november 1945.

• Olle som nu är klubbens äldste medlem blev
klubbens förste sekreterare 1945.

• Olle var klubbens ordförande under åren 1948 -
1951.

• Olle var med och arrangerade Åstölägren un-
der åren 1948 - 1957.

• Olle var sekreterare under åren 1957 - 1958.
• Olle var med och startade en telegrafikurs

redan 1938, och har vid olika tillfällen varit aktiv
vid utbildningen av telegrafister.

• Olle har även informerat om amatörradio för
lärarkandidater vid Högskolan under 10 års tid.

• Olle har sedan september 1989 ansvarat för att
ca 20 - 25 kg QSL-kort varje månad sorteras
och skickas ut till radioklubbarna i SM3-
distriktet.

SM3AF, Sten Backlund,
• Sten var med och startade Sundsvalls Radio-

amatörer på Café Cecil den 23 november
1945.

• Sten var klubbens sekreterare under åren 1949
- 1951 och klubbens ordförande under åren
1960 - 1965.

• Sten har som styrelseledamot under
många år varit verksam som QSL-
manager och materialförvaltare.

• Sten var på 60-talet ledare för måndags-
träffarna på kortvåg där man körde
QSO:n på 40 meter. Dessa QSO:n kunde
pågå fram till klockan två - tre på natten.

• Under 60-talet ansvarade Sten för klubb-
ens QSL-sortering för SM3-distriktet.

• Sten som är en aktiv diplomsamlare har
även hand om klubbens och klubbmedlemmar-
nas utgående QSL-kort och arbete med SM3-
diplomet, som han också var med och skapade.

• Sten är även en contest-körare och har hjälpt
fram SK3BG i många klubbtävlingar.

Tidigare hedersmedlemmar är SM0AGD Erik
Arild Sjölund som har varit och är klubbens PR
ambassadör från när och fjärran. Erik utsåg till
hedersmedlem nr 1 år 1985.
Hedersmedlem nr 2 är den nu bortgångne
SM3AYO Sören Nilsson  som utsågs till heders-
medlem 1987.

NYCKLAR TILL
KLUBBSTUGAN
På grund av stölder i klubb-
stugan har låsen bytts ut. Du
som vill ha nyckel till klubbstugan och radiorummet
kontakta
SM3MQF/Curt. Du betalar ett självkostnadspris
för nycklarna.
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN SM3-
MÖTET DEN 23 MARS 1996 I BOLL-
NÄS
1. 37 medlemmar deltog vid SM3-mötet varav

fem med det nya amatörprefixet SH3.
SM3CWE/Owe blev mötesordförande.

2. Genomgång av mötesprotokoll från höstmötet i
Sundsvall.

3. Årets SSA motioner diskuterades, alla var eni-
ga om SSA:s yttrande kring varje motion.

4. SM3CWE Owe berättade om de nya certifi-
katklasserna Cept 1, Cept 2, Un och Uc.

5. En allmän debatt om hur vi skall rekrytera nya
klubbmedlemmar.

6. Info om klubbverksamheten i deltagande klubb-
ar.

7. Övriga frågor, där det bl a uppdrogs åt DL3 att
verka för att QTC skriver lite utförligare om
hur man prenumererar på utländska tidskrifter,
samt bättre resultatuppföljning från VHF tes-
terna.

8. Höstmötet 96 förläggs till Sundsvall där
SK3BG blir värd för mötet.

9. Mötet avslutades omkring 16.30.
Noterat av SM3FJF/Jörgen

TACK
Klubben framför ett stort och varmt tack till
SM3CER/Janne, som under en tioårsperiod läst
bulletinen till glädje för oss andra.

Det finns ett ordspråk som säger
" Man saknar inte kon förrän
båset är tomt.”, det är möjligt att
vi är nära det uttrycket i våra
tankar nu.

RAPPORT OM VÄRLDS-
OMSEGLAREN ROGER
ANDERSSON
I förra numret presenterade vi Ro-
ger Andersson och hans team, den-
na gång presenterar vi lite mer om
just världsrekordförsöket.
Den planerade världsrekords
seglings rutten
Resans totala tidsplanering är i högsta grad bero-
ende på vädrets nycker. Därav kan det, i värsta
fall bli ett tillägg på över 10 % av den beräknade
tiden. Den seglade rutten kan också förlängas

ordentligt p g a ogynnsamma vindar, så i distans
räknat finns risk att mer än 3 000 sjömil extra
måste seglas. Men INGET av ovannämnda för-

dröjningar påverkar re-
kordet. Ty det gäller för
MINSTA båt, oavsett
tiden! Under resans gång
är all fysisk hjälp förbju-
den. Inget får lämnas
över till ”Wifsta Offi-
ce”. Inte ens vatten, mat
eller reservdelar. Båt
och skeppare måste vara
totalt oberoende. Postö-
verlämningar sker därav
under kontroll av en

auktoriserad Yacht Klubb, på respektive ort.
Falmouth, England är start och målplatsen. För
att detta världsrekord ska gälla efter fullbordad
segling, måste starten (eller åtminstone rutten)
passera en dragen linje mellan LandsEnd i England
och Ile´d Ques-
sant i Frankrike.
Recife, Brasilen
blir (om vädret
tillåter) mötespla t-
sen för avlämning
av videofilmer,
stillbildsrullar och
detaljerade resebrev som Roger producerat på
första ”etappen”. Ortens geografiska läge, i för-
hållande till de rådande vädersystemen, gör den
manövern lämplig just där,
Goda Hoppsudden, Sydafrika passeras på ett
avstånd av 300 sjömil sydvart. Närmare bör ej
seglas, eftersom de förhärskande vädersystemen
blåser mestadels mot den kraftiga Agulhas ström-
men, vilken sveper tätt förbi Afrikas syd kust. Den
kombinationen ställer ofta till med fruktansvärda
sjöförhållanden vid kontinentens närhet.
Hobart, på ön Tasmanien syd Australien är ock-
så bra placerad i förhållande till färdvägen. Därav
blir det mötesplats nr 2.  Även här planeras ett
överlämnande av videos, filmrullar och post, om nu
vädret där tillåter ett möte på havet för väntande

båt. Väl där firas att
halva resan avver-
kats, och detta bör
ske omkring
jul/nyår.
Kap Horn, Syd-

amerikas sydspets  med alla dess fasligheter,
väcker minst sagt fruktan hos gemene man och
seglare.
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Udden passeras någon gång i mitten av februari
och därmed är den svåraste delen avklarad. Nu
återstår ”bara” hemresan till Europa.
Falklandsöarna är ytterligare ett lämpligt upp-
samlings ställe för det material som Roger samlat

på sig under seglingen utefter de
illa beryktade ”Roaring Fourti-
es”. Om nu, som sagts tidigare
vädret, tillåter det.

Azorerna blir det sista praktiskt möjliga överläm-
nings stället till en mötande båt. Sen återstår upp-
loppet till England och det enormt hägrande målet i
Falmouth.
Mål i Falmouth, England efter (i bästa fall) 290
dygns segling, ensam ombord, non stop, jorden
runt, i den minsta båten
någonsin....och Världs-
rekordet är ett faktum!!

Falmouth ---- Recife 1/8-96 -- 14/9-96   45 dygn   4 100 sjömil
Recife ---- Goda Hopp 15/9-96 -- 25/10-96   41 dygn   3.900 sjömil
Goda Hopp ---- Hobart 26/10-96-- 23/12-96   59 dygn   6.100 sjömil
Hobart ---- Kap Horn 24/12-96-- 16/2-97   55 dygn   5.700 sjömil
Kap Horn ---- Azorerna 17/2-97 -- 3/5-97   77 dygn   7.100 sjömil
Azorerna ---- Falmouth 4/5-97 -- 18/5-97   13 dygn   1.200 sjömil

Totalt 290 dygn 28.100 sjömil

I skrivande stund påskhelgen 96 planerar vår
klubbmedlem SM0AGD Erik Arild
Sjölund att delvis bistå Roger med
hjälp vid överlämnandet av videos,
film etc vid de olika mötesplatser-
na. Övrig support ges från klubb-
medlemmarna i SK3BG.
Ombord har Roger en TS 50 som

kortvågsstation och hans resa kan du följa via
Internet med sökvägen Adress:
http: //www.connection.se/allamanda.

Material genomläst och redigerat av
SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen

MÅNADENS KLUBBPROFIL
Klubbprofil: SM3DMP, Thomas Rylander
Bor: Jordbruksfastighet i Berg, Nyland
Ålder: 43 år
Civilstånd: Gift med Carina
Yrke: Ägare av två företag, ElTeam AB och Stallberg AB

Thomas är radioamatören som varit medlem i
SK3BG i många år, men som bor i utkanten av
SK3BG:s täckningsområde. Thomas är klubb-
medlemmen som aldrig besökt klubben men trots
detta stöttar vår klubb sedan många år tillbaka.
Thomas är  mycket engagerad i SK3IK Ådalens

Sändareamatörer.
Thomas är personen som utvecklats
tack vare amatörradion och som
samordnar hobbyn med yrket inom
elektronik. Thomas säger: ”Det är
Lars Grip SM3OAU jag har att
tacka för det yrke och den hobby
som jag har. Det var hans inspire-
rande föredrag i realskolan som
totalt ändrade mitt liv.”

Intervjun med Thomas äger rum den 1 april på ett
kafé i Bollstabruk, någon ifrågasätter kanske san-
ningshalten men det är upp till Dig att bedöma den.

Hur blev Du radioamatör Thomas?
Vet du att det idag är exakt på dagen 25 år sedan
jag fick min licens. Det hela började 1968 med ett
inspirerande föredrag av SM3OAU Lars Grip när
vi gick i realskolan. Direkt efter
detta fascinerande föredrag
började jag att utforska DX-ing
och kortvågsbanden. På den
tiden kördes mycket amplitud-
modulerat på amatörbanden så
det gick bra att utveckla och
följa hobbyn på en vanlig gammal kortvågsmotta-
gare. ”Tutandet” från signalhornet på min fars
moped omsatte jag till telegrafitecken och jag var
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tvungen att bygga mig en morsesummer för att
stilla min nyfikenhet. Tuten tog jag från farsans
moped och det lät för hemskt,  jag var tvungen att
lägga beslag på hans vinterkeps för att dämpa
ljudet så att det gick att vara i närheten.
En dag hade vi fel på TV:n och den numera avlid-
ne SM3BBL Anders Nilsson kom för att reparera
vår TV . Han såg mig sitta och öva telegrafi i mitt
rum och frågade fascinerat vad jag gjorde. Det
hela resulterade i att han blev dåtidens ELMER.
Sedemera köpte jag hans kortvågsmottagare, en
BC 348. Jag gick med i SSA som lyssnaramatör
och fortsatte att lära mig morse helt själv, för det
jag hade jag gett mig "attan" på att klara, och det
gjorde jag.

Vad hände sedan ?
Jo, jag studerade till reklamtecknare men hobbyn
tog mer och mer av min fritid och på den vägen är
det. Hobbyn gav mig ett yrke för jag gick över till
en 3 årig telereparatörsutbildning i Härnösand.
Sedan utbildning till farrtygstelegrafist på Karls-
krona örlogsskolor KÖS och BÖS i Berga och
därefter fartygstelegrafist på jagaren Halland.
Efter att ha varit stamanställd i 2 år fick jag en
sådan ohejdad "lappsjuka" tillbaka till Norr-
land. Jag gick arbetslös en månad innan jag
fick jobb på Elektronik AB som jag sedan en
tid äger under namnet ElTeam AB. Vi ar-
betar med datoriserad fjärrstyrning av el-
driftnätet, men har nu hittat ytterligare en
nisch nämligen tillverkning av  elektronik till
pelletsbrännare.

Är du "Tjurskallig"
Ja i vissa lägen. Om det är någonting jag verkligen
är intresserad av, så är det en bra drivkraft för

mig.

Din hobby, är det bara
amatörradio?
Nej för katten, Jag har
djuriskt kul, skrattar
Thomas. Jag tycker om
djur. Djur är en stor del
av  mitt liv, jag har ett
antal travhästar och
katter. (Det är p g a
detta som denna intervju

inte sker hemma hos Thomas utan på ett kafé,
eftersom undertecknad lider av svår djurallergi.)
Thomas fortsätter - Jag är också mycket idrottsin-
tresserad och är en stor MoDo fantast.

Mer om amatörradio. Hur ser det ut i
schacket?
Jag har en Kenwood 950 SD som kortvågsstation
samt ett TL 922 som slutsteg Jag loggar alla
QSO:n på en 486 dator. Ca 15.000 vanliga QSO:n
finns där samt drygt 100.000 Contest QSO:n.. Jag

har internetanslutning för jag
prenumererar på ett antal ama-
törradioreflextorer. (Anslagstavla
och diskussionsgrupp för hams.)

Antennen  är en inv L för 160 meter, en vertikal
och en dipol för 80 meter samt en vertikal för 40
samt 2 beamar för 20, 15 och 10 meter samt en
R7 vertikal för de nya Warkbanden samt VHF-
beam. Sommarens projekt är att jag har en 23
meters mast liggande på marken som skall resas.

Minns Du något speciellt QSO?
Det är många säger Thomas, men ett QSO som
började som ett vanligt QSO var med KC2DI på
Long Island men som fortsatte ytterligare 3 ½
timme. Det var ett mycket speciellt QSO som jag
fortfarande minns som igår. Vi var som två ama-
törradiosjälar, trädda på samma snöre säger Tho-
mas och skrattar. Ett annat minne var när jag var

fartygstelegrafist, det är väl pre-
skriberat nu. Det var en sen kväll
ute på Östersjön, vi låg nära Öst-
statsgränsen och befälen såg något
TV-program med förmodat halvdå-
lig bild och ljud. Jag hade långtrå-
kigt och rattade över 80 meters
CW-bandet och fick då höra

SM6XH (numera SM5XH) Egon Kjerrman.  Jag
kunde inte då låta bli vår 50 watts station. Mitt i
QSO:et ringde kapten  och röt och undrade vad
jag höll på med, några telegram skulle inte sändas
då. Det hela slutade bra både för TV-tittarna,  mig
och Egon Kärrman.

Hur många länder har du INTE kört?
Vilken fråga säger Thomas skrattande, oftast bru-
kar man få höra frågan tvärtom. Få se, ett tag var
det 3, nu är det 5 efter tillkomsten av några nya
länder. De som saknas är FT8Z, VU4, ZL8, BS7
och P5 och jag hoppas att om någon hör dem att
de ringer till mig säger Thomas.

Något annat bra ra-
diominne?
Ja när jag hade kört
ihop mitt 5 bands
DXCC, (5BDXCC).
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Hur tror du hobbyn ser ut när 20:e århundra-
det börjar?
Som nu, fast sämre. Kvaliteten på banden har
stadigt varit sjunkande under de 25 år jag hållit på
med hobbyn. Ett borttagande av telegrafikuns-
kapskravet är en dödlig dolkstöt mot hobbyn. Per-
sonligheten i hobbyn försvinner. Vi måste värna
om amatörradions grundtanke. Jag är tekniker
men jag sätter kommunikationen i första hand där
meningsutbytet mellan amatörer är betydelsefullt.

Du är stor entusiast av klubbverksamhet !
Ojaaa,  utbrister Thomas jag var med och bildade
SK3IK 1975 och klubben är som ett hjärtebarn för
mig. Det är en otroligt livaktig förening, ca 35
medlemmar och det är stadigt ca 16-17 på våra
klubbmöten. Ifjol besökte 27 av de 35 klubbmed-
lemmarna klubben.

Varför denna höga klubbaktivitet ?
Det har att göra mycket med vår
kursverksamhet och sättet att ta fram
och stötta nya amatörer. I 20 års tid
har jag personligen varit kursledare 1
- 2 ggr i veckan, så jag är "pappa" till
många amatörer i Ådalen.

Hur ser resten av 1996 ut för Dig
?
Jag har tillsammans med SM3CER
Jan-Erik Rehn blivit uttagen till

WRTC, World Radio Team Championship, det är
contestkörarnas olympiad. Jag och Janne utgör det
svenska laget. 52 lag från 27 länder tävlar under
18 timmar av IARU testen den 13-14 Juli i San
Francisco i Californien.

Hur förbereder Ni Er?
Jag kör mycket contest, och jag tränar på ett tyskt
dataprogram RUFS, ett typiskt contest-
övningsprogram.

Efter ca 2 timmars ivrigt pratande
skiljs vi från kafét i Bollstabruk. Inte
undra på att Thomas har blivit utta-
gen till contesttävlingen. Om denna
intervju varit ett radioreferat och man
jämfört Thomas talhastighet med de
kända radioprofilerna Lennart
Hyland eller Tommy Engstrand
skulle de sistnämnda ligga i lä när man hör Tho-
mas,  ivrigt, entusiastiskt, engagerande berätta om
sin hobby,

sitt yrke och inte minst ivern över att hjälpa fram
nya personer att bli radioamatörer. Under intervjun
kommer vid ett flertal tillfällen hans devis.

AMATEURRADIO FOR
INTERNATIONAL FRIENDSHIP.
Vi i klubben önskar Thomas och Jan-Erik
LYCKA TILL i amatörernas olympiad i San
Francisco!

Good Luck Boys !!!

Vid pennan
SM3FJF/Jörgen

UTDRAG UR PROTOKOLL FÖRT VID
ÅRSMÖTE MED SUNDSVALLS RA-
DIOAMATÖRER  SRA 1996 03 26 I
KLUBBSTUGAN PÅ SÖDRA BERGET

§ 1. Mötet öppnas. Vice ordf. Nils 3DVO öpp-
nar årsmötet och hälsar de 20-tal närvarande
klubbmedlemmarna välkomna.
§ 2. Val av mötesordf. Mötet utser Sten 3AF till
ordförande för årsmötet
§ 3. Val av mötessekr. Mötet utser Sven 3JBS
till mötessekreterare och referent i ortspressen.
§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare.
Mötet utser 3DVO Nils och 3TRV Leif  till proto-
kolljusterare och rösträknare.
§ 5. Mötets stadgeenliga utlysning. Mötet
finner att kallelse till årsmötet skett enligt stadgar-
na.
§ 6. Föredragningslista. Utdelat förslag till fö-
redragningslista godkänns av mötet
§ 7. Årsberättelse. Styrelsen skriftliga årsberät-
telse över verksamheten 1995 är utdelad. Den
läggs med godkännande till handlingarna
§ 8. Kassarapport.
Skriftlig sammanställning
över 1995 år ekonomis-
ka transaktioner kom-
menteras och jämförs med budget av kassören
3MQF. Rapporten läggs med godkännande till
handlingarna.
§ 9. Revisionsberättelse. Owe 3CWE föredrar
revisorernas berättelse  Den läggs med godkän-
nande till handlingarna. Styrelsen rekommende-
ras att göra en förteckning över och vär-
dering av  inventarierna i klubblokalen
och repeaterstationen.
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§ 10. Ansvarsfrihet. Enligt
revisorernas förslag beviljas
styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret och räken-
skapsåret 1995. Tillgångarna
överföres till ny räkning för
1996.
§ 11. Val av kassör.
3MQF Curt omväljs till kas-
sör för 2 år

§ 12. Val av 4 styrelseledamöter för 2 år.
3CER Jan-Erik , 3EFS Lennart, 3LDP Markku
och 3GSK Clas-Olov  omväljs för 2 år. Ordf.
3ESX Christer , sekr. 3JBS Sven  och vice ordf.
3DVO Nils valda 1995 kvarstår 1 år.
§ 13. Val av revisor. Björn Björnsson omväljs
som revisor för 2 år. Owe Persson vald 1995
kvarstår 1 år.
§ 14. Val av revisorssuppleanter. Till revisors-
suppleant för Owe Persson omväljs 3MXC Jan
och för Björn Björnsson nyväljs 3LIV Ulla varde-
ra för 1 år
§ 15. Val av ansvarig för QSL-sorteringen.
3AU Olle omväljs som ansvarig för mottagning
från SSA av QSL-kort för SM3 och sändning till
klubbarna av sorterade kort
§ 16. Val av QSL- och Diplom-manager. 3AF
Sten omväljs till ansvarig för sändning till SSA av
till klubben inlämnade QSL-kort samt till SRAs
Diplom-manager.
§ 17.  Val av ansvariga och stf föreståndare för
klubbstationer. För 1996 väljs ansvariga och
ställföreträdande föreståndare för klubbens statio-
ner:
F =     Föreståndare
Stf =Stf föreståndare
SK3BG SM3UQS  Mats (F)

SM3EVR  Tord (Stf)
SK3RFG SM3KYH  Lars (F)(

SM3ACS  Hans(Stf)
BBS SM3EFS  Lennart (F)

SM3IEK    Kenneth (Stf)
DXcluster SM3EVR  Tord (F)

SM3GSK  Clas-Olov(Stf)
§ 18. Val av valberedning. Till
valberedning för 1997 års val omväljs
3FJF Jörgen och nyväljs 3HFD Hå-
kan
§ 19. Budget och medlemsavgif-
ter. Kassörens förslag till budget
diskuteras. Den godkänns och styrelsen får i upp-
drag att se över hur medel ska disponeras för
underhåll och komplettering av klubbens inventari-
er och utrustningar. Styrelsens förslag till oföränd-
rade medlemsavgifter 180 kr (90 kr för studeran-
de) fastställs av årsmötet.

§ 20. Övriga frågor.
a) SSA utbildningsställe. På Jörgen Norrméns
förslag beslutar årsmötet att uppdra åt styrelsen
att hos SSA ansöka om att klubben får bli utbild-
ningsställe för UN- och UC-tillstånd.
b) SRAs radiotrafikansvariga. Årsmötet beslu-
tar utse Jan-Erik 3CER och Mats 3UQS till klubb-
ens radiotrafikansvariga.
c) Uppföljning av medlemskap. Styrelsen får i
uppdrag att följa upp och försöka behålla och
värva radioamatörer inom klubbens upptagnings-
område till medlemskap i klubben
d) Hedersmedlemmar. Styrelsen har anskaffat
bordsstandar med klubbens em-blem för att tilldela
främst hedersmedlemmar. Som hedersmedlem nr

3 har utsetts 3AU Olle och som
nr 4, 3AF Sten. Båda har varit
med i SRA sedan klubben bilda-
des 1945 och aktivt deltagit i
styrelsen och som funktionärer i
flera sam-manhang. De tilldelas
var sitt standar och inramat

diplom med sammanfattning av deras insatser för
klubben. Ett fyrfaldigt leve utbringas för heders-
medlemmarna som tackar för att klubben upp-
skattat deras insatser.
e) IT-klubbsida om SRA. Styrelsen får i upp-
drag att försöka införa info om SRA i SSAs IT-
sidor och utse ansvarig för sidornas utformning
f) Klubbemblem. Kassören meddelar
att klubben anskaffat klubbemblem i
storleken 15x15 cm avsett klistras på bil
e dyl. Det säljs för 15 kr styck.
§ 21. Avslutning. Då inte andra ärenden finns att
behandla förklarar mötesordf. årsmötet för av-
slutat. Han tackar styrelsen för deras arbete för
klubben och QRX-redaktionen
Norrméns för deras jobb med
klubbladet. Klubbens vice ordf
Nils Östman tackar heders-
medlemmarna AU och AF som
fortsätter med sina åtaganden
att hantera QSL-korten och
diplom
En radioamatör från Kanada
VE2DQU på tillfälligt besök på Södra Berget tittar
in, skriver in sig i gästboken och får klubb-emblem
och QSL-kort. Efter årsmötet intas fika och prö-
vas en nyförvärvad multidryckbryggare.
Dag som ovan. Sven Bergström, sekreterare;
Justeras:  Nils Östman, Leif Strandberg


