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Redacteurens sida

D

ETTA nummer av Mark-Vågen
var inte rolig att göra. Under
året som gått har vi endast varit
ute på ett sambandsuppdrag, och
det var Skene MS rally ”Backa-sprinten” i
juni där vi medverkade med fem operatörer.
Det blev heller ingen fieldweekend på
Hökås för klubben i år. Däremot blev vi
inbjudna av SK6DZ i Vårgårda att delta vid
deras. Tyvärr deltog endast fem från oss.
I början av april var meningen att vi i
samarbete med Frivilliga Resurs Gruppen i
Mark skulle göra en ny täckningskarta
över kommunen. Det är tio år senast, så det
var hög tid att komplettera den även med
APRS. Tyvärr inträffade den hemska bussolyckan med markungdomar samtidigt, så
vi hann inte avsöka hela kommunen med
våra sambandsprov.
Klubblokalen har vi försökt hålla öppen
varje tisdagskväll under året, men tyvärr är
klubbmedlemmarna inte speciellt intresserade att besöka oss, vilket även drar med
sig att det är mycket svårt att få tag på någon som ansvarar för öppningen. Därför
har vissa tisdagskvällar förblivit stängt.
Våra fyra medlemsmöten besöks av
samma personer nästan varje gång, varför
det inte kommer upp några nya idéer om
aktiviteter.
Trots att inte klubben har så stor aktivitet behöver det inte innebära att våra
klubbmedlemmar är helt inaktiva. Bland
annat experimenteras det med en ny form
av repeater som länkas via internet istället
för via radiolänk. Det är Gullik/FBD och
Dan/TZL som har en liten anläggning i
provdrift i centralorten på RU 7. På sikt,
och om allt slår väl ut, är tanken att den
kan ersätta vårt nuvarande repeatersystem.
Leif/CKL och undertecknad har investerat i DMR-radio. Det är en kommersiell
variant av digitalradio. Vi har ingen koppMark-Vågen nr 64

ling i klubben för att kunna koppla upp
oss, men tack vare att våra aktiva grannklubbar har repeatrar som klarar sådan
trafik kan även vi nå utanför landets gränser. Från de högre QTH’na i kommunen
når man repeatrarna i Göteborg, Alingsås,
Stenungsund och Uddevalla. Dock inte
med särskilt starka signalstyrkor, men det
fungerar tillfredsställande.
För egen del har jag på grund av en
blodsjukdom tvingats dra ner på verksamheten. Har därför avsagt mig de flesta förtroendeuppdragen. Har heller inte medverkat på något sambandsuppdrag de senaste två åren. Mitt uppdrag som provförrättare gick ut i mitten av december och
det kommer jag inte att förlänga. Det enda
som återstår är redaktörsjobbet med klubbtidningen. Jag trodde inte att det blev någon tidning i år, men vi var ju ändå tvungna att sända ut inbetalningskort och kallelse till årsmötet, så det var inte så mycket
extrajobb att göra en tidning, om än av
tunnare snitt.
PostNord behagar höja portot med två
kronor per försändelse från och med årsskiftet. För något år sedan ändrade de även
viktgränsen, vilket innebar i praktiken för
vår del en portohöjning från 5 kr till 18 kr.
Vi tvingas minska vikten till max 50 gram
så det kommer att kosta 9 kr per försändelse. Om vi tolererar 3 dagars leveranstid
kan vi få 50 öre rabatt. Men i praktiken tar
det 2-3 dagar även om man sätter på fullt
porto, så hotet med att hålla på breven
ytterligare en dag blir nog ingen större
skillnad mot i dag. Risken finns nog att
PostNord inför varannan dags utdelning.
Som synes i den klubbstyrelse som valdes på årsmötet i år finns för första gången
två stycken delegater som inte är radioamatörer. Vi får innerligt hoppas att de
läser in kompendiet och avlägger prov så
de blir fullvärdiga radioamatörer.

- lkt
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Till våra
medlemmar...
Kallelse till årsmöte!
Måndagen den
5 februari 2018
kl. 19.00 i
klubblokalen.
Välkomna!!!
( Vi bju’r på fika’t )

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast 14 dagar före årsmötet.
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Dagordning
1

Mötets öppnande

2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

4

Uppläsning av dagordning samt fråga om godkännande

5

Inval av nya medlemmar

6

Val av ordförande och sekreterare för mötet

7

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera mötesprotokollet

8

Uppläsning av protokoll fört vid föreningsmöte 2017-11-13 samt fråga om
godkännande

9

Föredragning av styrelsens årsberättelse samt resultat– och balansräkning
för det senaste verksamhetsåret

10

Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste räkenskapsåret

11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12

Fastställande av medlemsavgifter för 2019

13

Val av styrelse, ordinarie funktionärer och revisorer.
Vid val av revisor och suppleant får inte styrelsens ledamöter delta

14

Övriga val som styrelsen hänskjutit till årsmötet

15

Val av valberedning inför nästa årsmöte

16

Motioner

17

Kommande arrangemang

18

Rapporter

19

Övriga frågor

20

Mötets avslutning
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Vi har den smärtsamma plikten tillkännage
att vår värderade medlem
SM6VQF Bengt Filipsson
lämnat oss.
Nyutexaminerade i bögda sedan förra numret
SA6LRM Jan Pettersson, Lerum
SA6NBA Bengt-Arne Nilsson, Vänersborg

Emeli Book’s jultankar...
Ingen snö ligger vit på taken,
ropade CQ på repeatern men inte ens CKL var vaken.
Efter allt arbete tänkte jag mig lite radiokörning,
de flesta frekvenser dränktes av en stark störning.
Foto:
Team Nygårds
Facebookgrupp

Dags att helgen börja fira,
får nog gå QRT och ta mig en bira.

Förtroendevalda och självutnämnda
(Nästan samma gubbar)

Ansvarig APRS-nod: Jan-Olof/SM6LKT
Ansvariga repeatrar: Gullik/SM6FBD och Dan/SM6TZL
Ansvarig D-star hotspot: Anders/SM6WGG
Ansvariga klubbsignal SK6BA: Hans/SM6MLI och Jan-Olof/SM6LKT
Revisorer: Jonny/SM6KTO och Björn/SM6SMX samt Bengt/SM6NCF (suppleant)
Redaktör Mark-Vågen: Jan-Olof/SM6LKT
Web-master: Dan/SM6TZL
Kontaktman Civilförsvarsförbundet Mark: Hans/SM6MLI
Kontaktman FRG Mark: Peter Branshöj
Valberedning 2018: Leif/SA6CKL
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Ytterligare en medlemsförmån
På klubbens hemsida kan man som medlem ta del av klubbens
samtliga mötesprotokoll, stadgar och aktuell telefon/adresslista.
För att få tillgång krävs inloggning meddelst användarnamn och
lösenord. Kontakta webbmaster Dan/TZL eftersom det är han
som ”godkänner” vem som ska få tillgång till uppgifterna.

MARK-nätet
Söndagar kl. 20.30 SNT, RV48/RU396 (= R0/RU14)
(reservqrg: 145.475 MHz)
Eftersom det är få medlemmar som är intresserade att checka in på nätet
är risken mycket stor att nätet läggs ner inom en snar framtid.
Bara så ni vet, ifall ni undrar om det uteblir.

Möten 2018

Öppet hus

5 februari (årsmöte)

Kolla hemsidan

14 maj

för aktuellt datum

13 augusti
12 november
Måndagar kl. 19:00

Tisdagar kl. 18:30

Plats: klubblokalen ”Pentagon” - ”Bunkern Assberg”, Skene
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Tjäna på att vara medlem i

Borås Radioamatörer
eller
Marks Amatörradioklubb
Medlemsrabatt
10%
( Gäller ej tidningar)

