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SUMMERING AV
VINTERPROGRAMMET
Vårens aktiviteter har kommit
igång på radioklubben. T yvärr
kom endast 11 personer till vårt
årsmöte, det hindrade dock inte
att
kloka
beslut
fattades.
Utdrag
årsmötesprotokollet finner Du sist i bladet.

060-56 12 85
060-56 88 73
060-291 21

VÅR- OCH SOMMARPROGRAMMET
Under alla träffkvällar serveras kaffe
och bröd alternativt läsk och bröd till
ett självkostnadspirs av 15 kr.

Tis 15 April 8S 3BG AFTON
ur

QRX-bladets framtida e xiste ns beror på om
någon/några av våra klubbmedlemmar frivilligt kan
åta sig att trycka detta blad. För den/de som tar på
sig ansvaret att någon gång bidra med en ” klubbtryckning” kan det vara skönt att veta att upplagan
är 175 ex och på 8-10 A4 sidor. Du som har
möjlighet att hjälpa till med tryckningen, kontakta
SM3LIV/Ulla eller SM3FJF/Jörgen snarast på tel
060-313 25 eller 010-251 02 20. Höstens utskick
skall tryckas i mitten av augusti och i månadsskiftet
okt/nov. De tre tidigare åren har tidningen tryckts
med hjälp av SM3HFD/Håkan. TACK Håkan för
Ditt fina engagemang.
En höjdpunkt i februari var SM3WCS/Rogers
intressanta berättelse om sina äventyr under sitt
världsrekordförsök i ensamsegling jorden runt. Ett
25-tal medlemmar lyssnade fascinerat.
På många medlemmars
begäran kommer vi den 22
april att berätta hur det går
till att surfa på Internet och du får även svar på alla
dina internetfunderingar. SM3DVO/Nisse tar hand
om oss i Databutikens lokaler, mer om detta i
vårprogrammet.
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SM3ESX
SM3CER
SM3UQS

Åter igen har det kommit in en hel del nya QSLkort till vår jubileumssignal. Vi sorterar 8S3BG-QSL
efter datum och klockslag samt gör i ordning
utgående 8S3BG-QSL.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 22 April INTERNET FÖR ALLA
På mångas begäran kommer en Internetafton.
SM3DVO Nisse, visar oss vägen ut på Internet. Vad
kostar det att surfa på nätet? Hur får jag en
personlig E-mail adress? Etc.
(En uppföljning av denna kväll planeras i
september, utformad som en allmän frågekväll om
data och internet.)

Vi träffas prick kl 19.00 på DAT ABUT IKEN,
Fridhemsgatan 124. OBS! Ingång från baksidan.
Klubbvärdar: SM3DVO /Nisse och
SM3GSK/Classe

Tis 29 April RAPPORT FRÅN
ÅRS MÖTE

S S A:s

Vi som besöker SSA:s årsmöte i Eskilstuna berättar
om
utställ-ningarna,
festligheterna
och
årsmötesförhandlingarna.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r
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Tis 6 Maj

VHF-TES T

Du som aldrig kört någon test kom upp och prova.
SM3RMR/Björn håller i trådarna för tävlingen.
Kontakta honom på tel 060-15 55 39 för eventuell
samåkning eller ” taktiksnack” inför tävlingen.
Klubbvärd:
SM3JBS/Sve n

Tis 13 Maj

TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till.....
Klubbvärd: SM3MQ F/Curt

HÖSTPROGRAMMET
Tis 2 S ep

S ÄS ONGS TART OCH
VHF-TES T

Nya möjligheter igen i VHF-testen. SM3RMR/Björn
håller i trådarna för tävlingen. Kontakta honom på
tel 060-15 55 39 för eventuell samåkning eller
” taktiksnack” inför tävlingen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

Tis 9 S ep
Tis 20 Maj

S TUDIEBES ÖK PÅ TELIA,
S UNDS VALLS S UPERNET

Välkommen till denna helafton, vi visar ett
pilotprojekt på T elias bredbandssatsning, som kan
realiseras med ny modemteknik.
• ADSL-modem
• Kabel-T V modem
• T V-kanaler live
• Video on demand
• Radio RIX i CD-kvalité
Allt detta över den ‘vanliga telefontråden’ eller
kabel-T V.
Välkommen till T elia Engineering,
Tisdagen den 20 maj kl. 19.00.
Bankgatan 13 (samling vid T elebutiken).
Klubbvärdar: SM3EFS/Le nnart och
SM3GQ P/Gullik

Tis 27 Maj

KVARTALS MÖTE

Framtidens klubb-QT H är den
absolut viktigaste frågan denna
kväll.
Det är betydelsefullt om alla
synpunkter kommer fram så
att vi kan fatta ett beslut som
gagnar så många som möjligt.

Det beslut som fattas kommer att ha stor betydelse
för klubbens framtid.
Klubbvärd: SM3ESX/Christe r

Tis 3 Juni

S ÄS ONGS AVS LUTNING
OCH VHF-TES T

Varmt
välkomna
till
klubbens
säsongsavslutning i klubbstugan. Om
vädret tillåter, grillar vi korv ute annars
använder vi kokplattan. (Vi har lagt in
en beställning om vackert väder.)
Klubbvärd: SM3MQ F/Curt

INTERNET-AFTON,
FRÅGEAFTON

En panelgrupp bestående av SM3CER/Janne,
SM3DVO/Nisse SM3ESX/Christer, SM3HFD/-Håkan
och SM3LDP/Markku tar hand om alla möjliga och
omöjliga frågor om Internet,
E-mail, http, www, hemsidor,
olika sökmaskiner etc.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

För närvarande har 42 klubbmedlemmar Email adress
Har även Du fått e-mail adress kontakta i såfall,
SM3LIV/Ulla på tel 060-313 25 eller
SM3CER/Janne på tel 060-56 88 73, så lägger vi in
Dig på klubbens hemsida på Internet.
Våra e-mailadresser är:
SM3LIV: u.j.norrmen@swipnet.se
SM3CER: sm3cer@contesting.com

Ytterligare förändringar till
medlemsförteckningen daterad
96-11-10 (QRX 96 nr 4)
SM3ET C, Jan Bergman, Lägerg 4,
871 41 Härnösand, tel 0611-199 55

S ILENT KEY
Den 20 februari 1997 nådde oss
budskapet att vår klubbmedlem
SM 3AFX Sven Svedin, på Nya
Vägen 20 G i Kvissleby, hade
avlidit. En tyst minut har hållits för honom på
SK3BG-nytt och på klubbens årsmöte den
18 mars.
73 Sven, från oss i Radioklubben.
Vila i frid.
Genom SM3RRT/Kjell
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN
SM3-MÖ TET PÅ HO TELL
HO RNÖ BERGET DEN 21 MARS
! Ådalens Sändareamatör, SK3IK,
arrangerade vårens SM3-möte på
Hotell
Hornöberget
intill
den
nya
Högakustenbron. 32 radioamatörer deltog från
Örnsköldsvik, Nordingrå, Östersund, Kramfors,
Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall och Delsbo.
! SM3CWE/Owe tillika DL3 blev mötesordförande, SM3EKD T ore mötessekreterare och
SM3DMP/T homas utsågs till justerings-man.
! Årets motioner som varit publicerade i QT C nr 3
diskuterades. I samtliga motioner hade SM3mötet
samma
uppfattning
som
SSA:s
styrelseförslag till motionerna.
! Rekryteringsfrågan
diskuterades under 40
minuter. Klubbutbildningar bedrivs för närvarande
i Östersund, Örnsköldsvik, Sundsvall och Bollnäs.
SM3FJF/Jörgen informerade bl a om de nya
utbildnings-licenserna Uc och Un..
! BBS- och Cluster-verksamheten diskuterades.
Alla var överens om att i framtiden nå en
snabbare överföringshastighet, där varje klubb
ekonomiskt måste satsa på en dataupp-gradering.
Särskilt möte bör snarast hållas med de berörda
klubbarna och deras utsedda experter.
! Klubbverksamheten inom SM3 behandlades.
! Mötet beslutade att höstens SM3-möte skulle
förläggas till Sundsvall.
! SM3-vandringspriset erövrades denna gång på
” mållinjen” av SM3FJF/Jörgen.
! På lotteriet vann SM3EVR/T ord den utlottade
duobandstationen för 2m- och 70 cm.
! SM3CER/Janne demonstrerade våra hemsidor.
Minnesanteckningar gjorda av SM3FJF/Jörgen

PACKETBIDRAG
I QRX nr 1/97 presenterade vi en
lista över givmilda klubbmedlemmar som hörsammat vår vädjan
om packetbidrag. T yvärr tappade vi bort SM3AF
Sten i denna lista. Vi hoppas Du ursäktar oss.

INFORMATION OM AMATÖRRADIO
SM3LDP/Markku har lånat informationsvideon om
Amatörradio och den kommer under april och maj
att visas på Lokal-T V kanalen i Ljustadalen,
Sundsbruk, Bosvedjan och Granloholm.
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7S 3EYO
700 QSO:n köres med vår specialsignal under
Vinter-OS för ungdomar som gick av stapeln i
Sundsvall och T imrå i februari. QSO:n kördes av
SM3AF/Sten, SM3DXC/ Mats, SM3LDP/Markku
och SM3MQF/Curt.
SM3MQF/Curt arbetar med layouten för 7S3EYO
QSL-korten.

NYCKLAR TILL KLUBBS TUGAN
På grund av stölder i klubbstugan har låsen bytts ut.
Du som vill ha nyckel till klubbstugan och
radiorummet kontakta SM3MQF Curt. Du betalar
ett självkostnadspris för nycklarna.

MÅNADS TES TEN PÅ 80 OCH
40 METER
Låt oss försvara vår klubbtradition
med de fina topplaceringarna i
månadstesterna.
Sätt av en eller två timmar i månaden
för klubben. Var med och kör
månadste ste rna på kortvåg varje
månad.
Ju fler vi är som kör, skickar in logg till SM4BNZ
och anger klubbtillhörighet SK3BG, så tävlar vi om
att placera klubben högst på prislistan, oavsett Din
egen resultatplacering. Varje QSO ger klubbpoäng.
73 de SM3CER/Janne

VILL DU ÅKA TILL S S A:s
ÅRS MÖTE I ES KILS TUNA
DEN 26 APRIL?
SM3DVO/Nisse åker ” över dagen”
ner till SSA:s årsmöte i Eskilstuna.
Han har några lediga platser i
bilen. Kontakta honom omgående

för eventuell samåkning.
T elefon 060-50 30 15 (bost)
Fyra klubbmedlemmar har nått målet i årets
telegrafikurs arrangerad av radioklubben.
Vi gratulerar till CEPT 1-licensen.
SM3GBA/Sven-Erik, SM3RMR/Björn,
SM3UQO/Björn och SM3VLU/Åke.
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KÖPES eller S ÄLJES
Du har nu även möjlighet att förutom i QRX gratis
annonsera på vår hemsida på internet.

HF-transceiver
YAESU FT -707, HF-transceiver, 100 W. Körd ca
500 QSO. Pris 2.500:Antenna coupler
T okyo HC-200, Antenna Coupler, NY! T ål 200 W,
80 - 10 m, även WARC-banden.
Pris 1.500:-

FÖ LJANDE FINNS TILL FÖ RSÄLJNING
Oscilloscope
T RIO CS-1554, solid state dual-trace syncroscope
(triggering oscilloscope), 130 mm diam, 2 probar,
instr.manual och servicemanual. Mått: B - 25 cm, H
- 21 cm, D - 43 cm. Pris 350:- + frakt.

" SM3BWJ - Kristian - T el. 0612-109 59
Signalgenerator
Signalgenerator T RIO SG-402, 100 kHz - 30 MHz.
Pris 400:-

HF-transceiver
ICOM IC-720A, med WARC-banden, 200 W input,
bredbandsavstämd, inkl. handmikrofon, strömkabel
och mobilfäste. Original manual.
Pris 5.500:- + frakt.

Telereader
T elereader CD-660, CW (4 wpm - 40 wpm),
Auto RT T Y(45-45 baud, 50-74.2 baud),
ASCII (100, 300 baud), CW slumpgenerator.
Pris 1.000:-

Högtalare
ICOM IC-SP3, högtalare i låda. Pris 250:- + frakt.

" Bo Lindqvist - T el. 060-61 90 65

VHF-transceiver
ICOM IC-290E, allmode (FM/SSB/CW), 10 W
uteffekt, inkl. handmikrofon, mobilhållare och
strömkabel. Original manual. Pris 3.700:- + frakt.

Antennrotor
Enkel rotor YS-130, något defekt, lätt att fixa till.
Säljes för 200:-

29 MHz repeaterstation
Zodiac Profi 6, för ombyggnad till 29 MHz
repeaterstation. NY i originalkartong!
Ombyggnadsbeskrivning medföljer.
Pris 900:- + frakt.

El-bug
Minnesbug MFJ för 12 st. 25-teckens meddelanden.
Pris 500:" SM3DVO - Nisse - T el. 060-50 30 15

70 cm FM-station
SRA 405, mobilstation för 70 cm med
manöverenhet. Kristaller för RU8 +
433.500 Pris 750:- + frakt.

Trevlig sommar önskar
SRA:s styrelse

" SM3MQF - Curt T el. 060-53 69 23
(kvällstid) - 0708-25 64 20 (dagtid).

QSL-SORTERING
Q SL-korte n skall vara sorte rade se nast de n 25:e i varje månad.
En beskrivning på hur det går till finns i klubbstugan.

QSL-SORTERARE
MÅNAD ÅR

SIGNAL

SIGNAL

SIGNAL

APR
M AJ
JUN
JUL
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

SM 3EVR
SM 3M QF
SM 3LDP
SM 3ESX
SM 3AF
SM 3UQS
SM 3BCS
SM 3UQK
SM 3ESX

SM 3LNM
SM 3CZS
SM 3RM R
SM 3FJF
SM 3BEE
SM 3M XC
SN3NRY
SM 3RRT
SM 3CWE

SM 3TRV
SM 3HFD
SM 3UQO
SM 3LJA
SM 3JBS
SM 3GQP
SM 3ICP
SM 3SJN
SM 3KYH

97
97
97
97
97
97
97
97
97
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SAMMANKALLANDE
S M3EVR
S M3MQF
S M3LDP
S M3ES X
S M3AF
S M3UQS
S M3BCS
S M3UQK
S M3ES X

TELEFON
317 54
53 69 23
53 77 24
56 12 85
15 90 09
291 21
57 64 14
55 25 72
56 12 85
4

MÅNADENS KLUBBPROFIL
Klubbprofil:
Bor:
Ålder:
Civilstånd:
Yrke:

S M3RMR Björn Collén med sambon S M3VAQ Inger Eriksson
En HS B-bostadsrättslägenhet på Nackstavägen 48 A, S undsvall
”Vi känner oss som mogen ungdom”
S ambos
Björn, för närvarande arbetssökande. Inger, undersköterska

Vid besöket hemma hos Inger och Björn på
skärtorsdagskvällen får man en oerhörd känsla för
allt kreativt som dessa två amatörer presterar, trots
det synhandikapp som Björn dras med
och den sjukskrivningsperiod Inger just
nu upplever p g a stora ryggbesvär med
starka smärtor som följd. Intresset för
radion förde samman Inger och Björn i slutet av 80talet. Dessa två radio-hams ger känslan av skapande,
kreativitet, aldrig ” ge upp känslan” blandat med stor
humor och värme, något som verkligen behövs i
denna värld.
Hur väckte s Era radiointre sse n?
Björn: Läsåret 82-83 gick jag och lärde mig
blindskrift på T omtebodaskolan i Stockholm. På den
tiden var det en blindskola, idag är det ett så kallat
resurscenter. På skolan startade en radiokurs för
dåtidens C-certifikat, med en radioamatören
SM0ET T Hans Murman-Magnusson som lärare.
Under detta läsår hann vi inte bli klara med
radiocertifikatet men sporren att lära mig fanns
kvar. Försommaren 83 flyttade jag tillbaka till
Sollefteå, min barndomsstad, säger Björn, där tog jag
kontakt med FRO-avdelningen i Sollefteå, SK3EK
Sollefteå Radio-klubb och SM3GJL Sune
Ulfsparre. Radiolyssnandet fortsatte då på
radio-klubben.
Hösten
85
startade
SM3PHZ, Lars Åke Hansson en T -kurs och
våren 86 nådde jag ett av delmålen
nämligen ett efterlängtat T -certifikat. Nu
gällde det bara att fortsätta med telegrafin, men
strax därefter flyttade jag till Sundsvall och till mitt
första arbete som verktygsslipare på Sunds
Defibrator, ett arbete som jag hade i drygt 4 år.
Inger: Radio har alltid varit mitt stora intresse. Ända
sedan tidiga tonåren ägnade jag stor tid åt
radiolyssnande
på
en
gammal
rördriven
allbandsmottagare och en dag kom jag hem till min
mor och sa att jag ville utbilda mig till
radiotelegrafist: Det blev blankt och rungande NEJNEJ-NEJ, en flicka som jag skulle arbeta
QRX972.DOC
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inom vårdyrket, punkt och slutdiskuterat. Mitt stora
intresse för radio drev mig vidare, i slutet på 70talet blev jag medlem i FRO, efter att ha varit aktiv i
PR-klubben PRISUN på 27 MHz. SM3GT Anders
Weiss (numera SM4GT boende i Karlstad), skickade
mig på grundkurs på Fårö, där jag fick
vidareutveckla mitt tekniska intresse, vilket gjorde att
jag som vuxen gick 4-årig teknisk utbildning på
Västermalms skola.
Var de tta e n ”hämnd” för att du inte fick
utbilda dig till radiote le grafist för din mor ?
Inger: Kanske det. Livet har lärt mig att ett
brinnande intresse kan man inte stoppa. Tjurigheten driver en framåt, vilket inte alls är en dålig
morot. Eftersom jag i unga år blev 3-barnsmor
kunde jag inte vidareutveckla mig förrän de kom
upp i övre tonåren. Det var tur att jag fick
sambandsutbildningen inom FRO vilken gjorde att
jag aldrig släppte kontakten med radion.
Var de t radion som förde Er samman ?
Inger: Vid olika tillfällen träffades vi på
olika FRO-träffar, möten och utbildningar
och i maj 1992 flyttade vi ihop i vår
nuvarande lägenhet här i Nacksta, för övrigt en
lägenhet som tidigare ägdes av vår klubbmedlem
SM3KYH Lars Nyberg.
När tog du ce rtifikate t Inge r?
Inger: Som sagt var intresset för ett radiocertifikat
hägrande och efter att jag och Björn flyttade ihop så
sa vi: ”-Nu sätter vi oss på
utbildningsbänken igen” Hösten
92 drog radioklubben igång en
grundutbildning i Timrå och
våren 93 avlade jag mitt T-certifikat, jag var nära
CW kravet för C-certifikat men jag nådde inte ända
fram.
Björn: Jag kunde ju helt ägna mig åt telegrafin så jag
nådde målet att komplettera mitt T -cert med en Clicens, och nu i vinter har jag gått klubbens
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fortsättningskurs och just klarat av telegrafin för 60takt vilket ger mig det nya CEPT 1 certifikatet.
Har Ni kört mycke t radio?
Björn: På kortvåg har det blivet ett 100-tal CW
QSO:n. På VHF och UHF har jag tappat räkningen,
förutom de loggförda månadstesterna som jag sedan
drygt 3 år tillbaka försöker att köra från
radioklubben.
Inger: Mycket fåtal QSO:n, däremot sitter jag ofta
bredvid datorn och kör telegrafiprogrammet
förutom på måndagskvällarna då jag nu återigen
går på klubbens telegrafikurs och förhoppnings-vis
skall jag nå CW-certifikatet här på vårkanten.
Något spe cie llt Q SO -minne ?
Björn: Det kändes lite speciellt när jag körde första
QSO:et med JA och W land.
En känsla: ” -Oj oj oj, tänk att mina radiosignaler
med dessa få watt når ända till Japan och USA”
Hur se r de t ut i radioschacke t?
Björn: Antennmässigt uppe på detta hyreshus, två
dipoler för 80 och 40 meter med gemensam
matning samt CUSHCRAFT GP 12AVQ för
20/15/10 meter som är modifierad även för 80/40
meter även om den är mycket smal där, säger
Björn, och fortsätter, samt en 10 el kryssyagi för
144 MHz.
Här i radiorummet ser Du att radiostationerna är
några riktiga trotjänare. På kortvåg en Kenwood T S515, på VHF en Kenwood T S-700 samt en lite duobander för 2 m och 70 cm. Dessutom en gammal
Commandore 128 för packet radio och en modern
PC-utrustning med en hel del amatörradioprogram,
Internet samt denna klumpiga skrivare.
Vad är de tta för konstig skrivare ?
Björn: En skrivare för blindskrift.
(Björn sätter sig ner bredvid datorn och på ett
mycket instruerande sätt får jag lära mig grunderna
för hur blindskriften är uppbyggd, vilket avslutas
med att Björn visar hur hans namn samt
amatörsignal SM3RMR ser ut präntat med blindskrift
på ett tjockt A4-papper.)

Blindskrift ”S M3RMR”
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(Jörgens anm. Det skall vara ett speciellt tecken före 3:an
som anger att det blir en siffra men vi kunde tyvärr inte hitta
detta tecken.)

Hur synskadad är du Björn?
Björn: Lättast att förklara det är så här. (Han håller
upp ett A4 papper med de 4 små pärmhålen i.) Om
du försöker att hålla papperet ca 4 dm framför dina
ögon och bara försöker att titta igenom ett av de
fyra hålen, det du då ser på andra sidan, är min
synfältsbredd. Jag får trots allt vara glad att jag har
fokus-skärpa där, vilket gör att jag kan läsa tidningar
böcker m m, fast det tar 3-4 ggr längre tid för mig
att läsa än för ” medel-Svensson” säger Björn.
Vilka övriga intre sse n, hobbys har Ni ?
Björn: Jag är ordförande i Södra Norrlands Unga
Synskadade (SNUS). I SRF´s lokalföreningen i
Sundsvall är jag sekreterare.
Jag har gått en lång
datautbildning, för datans
utveckling är ett stort
intresse för mig och jag
ägnar mycket
tid
åt
datalitteraturen och datatidskrifter. Jag ” miklar”
även en del själv, hjälper
kompisar när deras datorer krånglar och så.
Inger: Jag stickar samt läser väldigt mycket, (då jag
kommer sitter Inger och läser boken
Coming Home av Rosamunde Pilcher), ex vis denna
500 sidors engelska bok, dessutom följer jag med i
den tekniska litteraturen.
Hur många böcke r läse r du på e tt
år, me d tanke på hur bokhyllorna
se r ut?
Inger: 1-2 engelska böcker i veckan.
Varför just e nge lska böcke r?
Inger: Jag har mina två döttrar boende i USA. En
av dom är gift där sedan 5 år tillbaka och den
andra dottern arbetar som au pair sedan förra året.
Tack vare att vi skaffade oss Internet i fjol sommar
så har våra telefonkostnader nu minskat dramatiskt,
för nu går det ju att flera gånger i veckan skicka email och chatta via Internet vilket betyder ju att det
går att konversera till USA med
bara
lokalsamtalstaxa på telefonräkningen.
Björn: Vi har framkallat en del filmrullar via dataprint vilket gör att vi har fört över julhälsningar,
bilder mm till USA via Mail och Internet. Vilket
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fantastiskt media, utbrister Björn, med ett stort
leende på läpparna!
Vad önskar ni Er inför framtide n?
Inger: Ett friskare liv och ett bättre radio-QTH, för
hobbyn blir något begränsad när man bor så här i
höghus.
Björn: Ett jobb inom databranschen, för trots mitt
synfältshandikapp så ska ingen arbetsgivare tro att
inte jag har kraften, viljan och ambitionen att jobba
och ” det jag inte kan, det kan jag lära mig” .
På radiosidan önskar vi oss en nyare bredbandsavstämd kortvågsradio. När jag vill komma till
och från klubbstugan önskar jag gärna lift eftersom
jag är tvingad att alltid vara en bussresenär eller
stor användare av ” apostla-hästarna” och som
du vet Jörgen går det ju ingen buss till Södra
Berget och det är ju inte alltid väderleken, är så
snäll mot de gående. Jag vill så gärna vara en
motor för att hålla igång VHF-testerna på Södra
Berget, och kan man då få skjuts är det en av den
kvällens höjdare.
Att vi tillsammans i klubben kan hålla en
information för blinda i Västernorrland. Här finns
det bevisligen många ” audio-begåvade” människor
där amatörradio skulle betyda mycket som en ny
hobby för dem, och detta är inte något speciellt här i
Sundsvall utan allmänt i hela Sverige, säger Björn.
Ett exempel här i Sundsvall är en blind man, som
ägnat stor del av sitt liv åt DX-ing, han talar idag
hela 10 språk flytande, utan att ha öppnat en enda
undervisningsbok.
Hur tror Ni hobbyn se r ut i början på 2000tale t?
Björn: Mer digital användning i samband med all
sorts radiotrafik.
Inger: Tyvärr tror jag att det personliga i vår fina
hobby försvinner när den datoriserade tekniken tar
över. Som exempel kan vi ser hur det är med
repeatertrafiken idag.
Avslutningsvis Björn, brukar Du ha blindkäpp
då du är ute och går?
Björn: Ja, när jag befinner
mig i Stockholm och går i
rusningen och speciellt
nere i tunnelbanan. Hur
tjockt med folk det än är,
så öppnas alltid en ” gångkorridor” för mig.
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När klockan närmar sig midnatt tackar jag för denna
fina kväll tillsammans med Björn och Inger. I bilen
hem till Njurunda så går tankarna tillbaka till
SM3RMR och SM3VAQ.
• De träffades för sitt intresse för radion,
sambands- och teknikutbildning och de två blev
ett ” radiopar” .
• Deras intresse att utveckla sig med den nya
digitala tekniken och Internet.
• Deras intresse att nå nya mål i livet, ex vis cwmålen för kortvågen.
• Deras brinnande intresse för litteraturen, trots att
Björn är synskadad.
• Deras gemensamma mål, att inte ge upp, trots
arbetslöshet och sjukdomsbesvär.
• Deras mål att stötta föreningslivet.
• Att vi i klubben tillsammans med Björn
kan berätta om vår fina hobby för
andra synskadade.
De t är upp till oss andra att försöka kopie ra
Björn och Inge rs e ne rgi och livsgnista. De t
inne bär att man själv är kapte n för styrrodre t,
på de n åte rståe nde livsfärde n, trots motvind
och orosmoln på horisonte n.
Vid pennan SM3FJF / Jörgen

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte me d
Sundsvalls
Radioamatöre r
1997-03-18
i
klubbstugan Södra Be rge t
§ 1. Mötet öppnande
Klubbordf. Christer SM3ESX öppnar mötet och
kan hälsade de 11 medlemmarna välkomna.
Med en tyst minut hedras minnet av SM3AFX
Sven som avlidit.
§ 2-4 Val av mötesordförande, mötessekreterare,
justeringsmän och rösträknare
Mötet väljer SM3DVO Nils-Erik till ordförande för
årsmötet, SM3JBS till att föra årsmötesprotokollet samt
SM3AF Sten och SM3AU Olle till justeringsmän och
rösträknare.
§ 5-6 Mötets utlysning och dagordning
Mötet finner att årsmötet är stadgeenligt utlyst genom
meddelanden i klubbtidningen QRX och i bulletiner.
Utdelat förslag till dagordning fastställs.
§ 7. Årsberättelse
Styrelsens skriftliga årsberättelse för verksamheten 1996
föredras av SM3FJF Jörgen. Den kompletteras med att
klubben vid årsskiftet hade 151 medlemmar varav 3
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hedersmedlemmar. Berättelsen läggs med godkännande till
handlingarna.
§ 8. Kassarapport
Den
skriftliga
ekonomirapporten för 1996 kommenteras av kassören SM3MQF Curt.
§ 9. Revisionsberättelse.
Revisorernas skriftliga berättelse föredras. De föreslår att
1996 års resultat överförs till ny räkning. Rapporten läggs
med godkännande till handlingarna.
§ 10. Ansvarsfråga.
I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1996.
§ 11-13. Val av ordförande, sekreterare och 2
styrelseledamöter
Årsmötet omväljer SM3ESX Christer till ordförande för 2
år, SM3JBS Sven som sekreterare för 2 år, SM3DVO NilsErik och SM3MQH Jan omväljs för 2 år som
styrelseledamöter.
§ 14-15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
SM3CWE Owe omväljs till revisor för 2 år, SM3MXC Jan
omväljs för 1 år som revisorssuppleant för SM3CWE.
SM3LIV Ulla omväljs för 1 år som revisorssuppleant för
Björn Björnsson.
§ 16-17 Val av ansvarig för SM3 Q SL-sortering och
Q SL- och diplom-manager.
SM3AU Olle omväljs för 1 år som ansvarig för QSLsorteringen för SM3 och SM3AF Sten
omväljs för 1 år som ansvarig för
klubbdiplom och avgående QSL
§ 18. Val av stationsföreståndare.
Mötet omväljer för 1 år följande stationsföreståndare och
ställföreträdare.
a) SK3BG: SM3UQS Mats, stf SM3EVR Tord
b) SK3RFG: SM3KYH Lars, stf SM3ACS Hans
c) BBS: SM3EFS Lennart, stf SM3IEK Kenneth
d) DX-cluster: SM3EVR Tord, stf SM3GSK Clas-Olof
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen
före 97-09-30 ska utarbeta befattnings-beskrivningar för
ovanstående funktionärer.
§ 19. Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsmöte omväljs SM3FJF
Jörgen och nyväljs SM3RMR Björn.

a) Klubbstugan:
DVO rapporterar från kontakter med ägaren Sundsvalls
kommun som ej är beredd renovera stugan utan helst vill
riva den och kan hjälpa klubben få ny lokal.
b) Åtgärder inför ev klubblokalbyte:
Klubbens framtid och inriktning av aktiviteter för att locka
medlemmar att delta diskuteras. Strategi och krav bör
formuleras. Styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp ur
styrelsen,
komplettera
den
med
några
övriga
klubbmedlemmar samt presentera ett förslag vid allmänt
möte i vår, preliminärt 27 maj.
c) Arbetsgrupp för teknik
Inför ev QTH-byte bör utformning av stationer, länkar och
datorer för packet m m ses över.
En grupp med förslagsvis EFS Lennart, FXL Gunnar, EVR
Tord, HFD Håkan och SWR Ingemar bör ta hand om detta.
Styrelsen får i uppdrag kontakta dem.
d) Ordningen i klubbstugan:
Frågan har diskuterats inom styrelsen. Stugfogde har ej
utsetts efter DQU men kassören MQF Curt har i flera
avseende frivilligt fungerat som sådan. Årsmötet uttalar ett
varmt tack för hans insatser och beslutar efter en stunds
diskussion att uppdra åt styrelsen att inför ev lokalbyte
bereda frågan om stugfogde, bibliotekarie och värdar vid
klubbträffar.
e) Tryckning av Q RX:
Då HFD Håkan ej längre kan åta sig tryckning efterlyses
andra som kan ordna det. DVO och AF åtar sig undersöka
möjligheter.
f) Klubbinfo via e-mail:
QRX finns på SK3BGs IT-hemsida och kan sändas till de
medlemmar som har sådan e-mail (f n ca 40) vilket spar
porto för klubben. De ska tillfrågas om de kan avstå från
pappersex.
g) SSA-rapport:
FJF Jörgen rapporterar från SSA-styrelsemöte där han
deltagit som ungdoms- och utbildningssekreterare, att
SK3BGs IT-hemsida fått stort beröm och blivit förebild för
SSAs och andra klubbars sidor. Vår IT-ansvarige CER
Janne ska ha all ära för detta. Styrelsen får i uppdrag att på
lämpligt sätt visa vår uppskattning.
Klubbens radiotrafikansvariga är f n CER Janne och UQS
Mats. Klubbens utbildningsansvariga är f n ESX Christer
och FJF Jörgen. Klubbens provförrättare är f n FJF Jörgen,
BSF Stig och CWE Owe.
h) Klubbaktiviteter:
Utöver tidsdagsträffar som vanligt
EFS Lennart ordnar den 20/5 info hos Telia,
DVO Nisse lovar demonstration på
Databutiken.
MQF föreslår att auktion av prylar ordnas före sommaren.
JBS Sven föreslår att info om DAB (digitala rundradion)
efterhöres hos Telia.

§ 20. Budget och medlemsavgifter
Kassörens förslag till budget för 1997 diskuteras och
fastställs.
Medlemsavgiften för 1998 fastställs till oförändrad 90 kr för
ungdom och studerande samt 180 kr för övriga medlemmar
utom hedersmedlemmar.

§ 22. Avslutning.
Då inte fler ärenden finns att behandla förklarar ordföranden
årsmötet avslutat, varpå det blir fika ordnat av FJF och
MQF.

§ 21 Övriga frågor

Dag som ovan: Sven Bergström mötessekr.
Justeras: Sten Backlund
Olle Olsson
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