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...har återigen gjort ett kanonjobb och är dessutom färdiga med arbetet i så god tid att 
förslagen kan publiceras i tidningen. Tänk igenom förslagen innan årsmötet, så rätt 
figurer bli valda till de olika posterna. 
 
Ordförande: SM6MLI Hans Turesson omval 
Vice Ordförande: SM6KDH Arne Fjeldheim omval 
Sekreterare: SM6LKT Jan-Olof Mattsson omval 
Vice Sekreterare: SM6TKY Morgan Wemanis omval 
Kassör: SM6TZL Dan Jernheden omval 
Suppleant: SM6MKZ Richard Carlsson omval 
Suppleant: SM6TZX Christer Svensson omval 
 
Revisorer: SM6KTO Jonny Andersson omval 
 SM6NCF Bengt Abrahamsson omval 
Revisorsuppleant: SM6SMX Björn Bruce omval 
 
Valberedning: SM6VUB Mikael Bynander omval 
 SM6SEE Nils Strömhäll omval 
Suppleant: SM6VUE Elisabet Hagstrand omval 
 
Ansvarig SK6BA: SM6MLI Hans Turesson omval 
 SM6LKT Jan-Olof Mattsson omval 
Ansvarig SK6BA/R: SM6HJC Tommy Sandebert omval 
 SM6TKY Morgan Wemanis omval 
 

ÅretsÅretsÅretsÅrets valberedning valberedning valberedning valberedning............    

Femtioförsta mötetFemtioförsta mötetFemtioförsta mötetFemtioförsta mötet    

NNNN    
OVEMBERMÖTET diskutera-
de vinterns temakvällar. Vi 
söker lämpliga föredragshål-

lare och som det ser ut i nuläget lär inget 
hinna göras före årsskiftet. Vi återkom-
mer på ”nätet” och ”hemsidan”. 

Radioamatörerna från Vårgårda vill 
besöka oss och de är välkomna. Läs mer 
på annan plats i tidningen. 

Vi kommer att behöva flytta vår  
repeaterutrustning från Mörkhult efter-
som det blivit nya ägare till gården. Vi 
har cirka ett år på oss. 

Då vår testverksamhet ökat markant 
sedan vi fick upp antennerna vid klubb-
lokalen drar det med sig att vi också 
måste skaffa QSL-kort. 

---- the observer the observer the observer the observer    
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DDDD    
EN årliga traditionen med öppet hus hos MLI var 
som vanligt välbesökt och man fick hälsa på en del 
som man inte sett på länge. Samtidigt passade man 

på att julhandla och fika av pepparkakor och kaffe mellan 
rundorna i butiken. 

Så det var som vanligt en trivsam Lördags eftermiddag och 
man kunde se en leende och avstressad bokhandlare som tog 
hand om oss amatörer som ibland inte hittade det vi skulle ha 
trots att det fanns precis framför ögonen. 

Så vi tackar Hans för detta trevliga arrangemang.  
---- sm6vub sm6vub sm6vub sm6vub    

Besök hos bokhandlaren som slutade ätaBesök hos bokhandlaren som slutade ätaBesök hos bokhandlaren som slutade ätaBesök hos bokhandlaren som slutade äta    
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Hur blir man medlem i klubben?Hur blir man medlem i klubben?Hur blir man medlem i klubben?Hur blir man medlem i klubben?    
 
Enklast möjliga. Sänd in aktuell medlemsavgift till vårt postgirokonto 630 27 10-6. 
Skriv dina personuppgifter på talongen, eller sänd dem separat via e-post till sekretera-
ren eller vanligt brev till klubbens adress. 

Ett alternativ är att lämna avgiften och personuppgiften till någon i styrelsen för  
vidare befordran till sekreteraren. Årsavgiften är f n 120:- för hela familjen (samma 
adress), 40:- för ungdomar (under 18 år) och 80:- för övriga. 

En god fortsättning på det nya 
året tillönskas alla våra läsare. 

Under vintern har vi tänkt dra igång tema-
kvällar i klubben. Detta för att stimulera 
”öppet hus” på tisdagskvällarna.  

Vi hade tänkt att två tisdagkvällar reserve-
ras för VHF och UHF-testerna. De övriga reser-
veras för olika teman, som är olika ämnen som 
är aktuella och intressanta.  

Detta kan vara ”Packetradio”, ”APRS”, 
”IRLP”, ”Echolink”, ”Kortvåg”, ”Mikrovågor”. 
Även bjuda in någon föreläsare är tänkt. 

Vilken tisdag som blir respektive ämne är 
inte planerat. Kolla hemsidan eller lyssna på 
söndagsnätet för mer exakt info. 
 

TemakvällarTemakvällarTemakvällarTemakvällar    
Tis-

dag 

Aktivitet 

1 VHF-test 

2 UHF-test 

3 Temakväll 

4 Reserv 
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Måndagen den 

16 februari 2004 

kl. 19.00 i 

klubblokalen. 

 

 

 

Välkomna!!! 

Till våra  

medlemmar... 

Kallelse till årsmöte 
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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 2003-11-10 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 (2005) 
 
 13 Val av styrelse, ordinarie funktionärer och revisorer för en tid av ett (1) år.  
  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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KlubbKlubbKlubbKlubb----infoinfoinfoinfo    
Årsavgift 2004 

BBBB    
IFOGAT denna tidning finns 
inbetalningskort för 2004. 
Om ni inte fått något sådant 

ska ni inte vara ledsna för det. Det har 
inte blivit fel. Alla ska nämligen inte be-
tala. 

Våra hedersmedlemmar har fritt 
medlemskap. Även de som blev medlem-
mar under de senaste månaderna 2003 
är också undantagna. 

Men alla vi andra dödliga ska betala 
årsavgiften som även under 2004 är 
oförändrad sedan klubben bildades för 
13 år sedan. Det vill säga 120:- för hel 
familj, 40:- för ungdomar under 18 år 
och 80:- för oss äldre ungdomar över 18 
år. 

Avgiften ska vara betald före mars 
månads utgång. De som gjort detta kom-
mer att få nästkommande utgåva av 
Mark-Vågen. De som INTE gjort det får 
ingen tidning. Däremot en otrevlig betal-
ningspåminnelse. 

Nu kan det ju här, liksom på många 
andra ställen bli fel. Skulle ni ha betalat, 
trots påminnelser, hör av er till sekrete-
raren så kollar vi upp felet. Alla kan ju 
göra fel. Självklart vill vi inte förlora 

medlemmar av misstag. 
Årsavgiften är ingen hög kostnad. Tänk 
att du för slantarna får:.. 
… tillgång till en mycket bra paketradio-
BBS. Den som har utrustning härför kan 
skicka elektronisk post till alla världens 
radioamatörer som pysslar med detta 
trafiksätt. Helt gratis—på amatörernas 
eget Internet—AMPRNet (AMateur Radio 
Packet Net). 
… med gott samvete köra över  
SK6BA/R— kommunens enda kombi-
nerade VHF/UHF–repeater. 
… medlemskap i en av landets mest anli-
tade amatörradioklubbar på samband. 
… medlemstidningen—Mark-Vågen—
som utkommer tre à fyra gånger per år. 
… möjlighet att delta i resor som ordnas 
då och då. Vi har gjort utflykter till bl.a. 
Falun, Stockholm och Danmark. 
… möjlighet att delta i testverksamhet 
samt JOTA—scouternas radiofest över 
hela jorden. 
 

2003 års bensinpengar 
Eftersom vi dragit på oss hyresskulder för 
klubblokalen föreslår vi medlemmarna 
att skänka sina bensinpengar för 2003. 

- sm6lkt 

Kommande radiosambandKommande radiosambandKommande radiosambandKommande radiosamband    
 
Vi äro bokade till ett radiosamband under 2004. Det blir 
hos de trevliga Tranemoryttarna på Berg i Tranemo,  
helgen 1 och 2 maj, gäller fälttävlan för hästar som  
vanligt. Anmäl er till Hans/MLI för medverkan. 
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VVVV    
I fick studiebesök från  
Vårgårda radioamatörer  
den 2 december 2003, med 

SM6VUL/Torbjörn i spetsen för en grupp 
av 5 personer. Det blev en trevlig kväll 
med diskussioner och kaffedrickande 
samt ätande av den hemlagade kakan. 

Det var ju även test på 2 meter så de 
besökande kunde se Dan och Per (TZL & 
YNE) i högform framför radioapparater-
na. De lovade att komma tillbaks då det 

Studiebesök i PentagonStudiebesök i PentagonStudiebesök i PentagonStudiebesök i Pentagon    
hade blivit lite manfall från deras sida 
och det ses ju positivt att vi inte skrämde 
bort dem. 

Det var synd bara att det var så få 
från vår egen klubb men förhoppnings-
vis kan det dyka upp mer någon annan 

tisdagskväll. 
Närvarande från oss var: NIG, TZL, 

YNE, VUB, VUE, MLI, XMZ. 

---- sm6vub sm6vub sm6vub sm6vub    

Tyvärr fick inte Mark-Vågens utsände reporter reda på vem som var vem på bilden.  

Helt klart var i alla fall att fikat dög. Vi har inte heller fått någon rapport om magsjuka.  
Verkligen kul att ha besök av likasinnade grannklubbar. 

På sådana här små utrymmen  
får medlemmarna annonsera GRATIS. 
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Hajk i ÖresjönHajk i ÖresjönHajk i ÖresjönHajk i Öresjön    

HHHH    
ÄR kommer ett försenat vykort ifrån SM6’orna 
WOL/Peter, VRL/Lars, WON/Mats och WOK/
Sven från deras sommarhajk i slutet av augusti på  

Ljungviks storö i södra Öresjön, Marks kommun där förutom 
sina egna signaler & klubbsignalen även så unika signaler som 
”SKBA” aktiverades… 

---- sm6vrl sm6vrl sm6vrl sm6vrl    
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Radionät 
Söndagar kl. 20.30 SNT, RV 48/RU396 (= R0/Ru14) 

(reservqrg: 145.475 MHz) 

Plats: klubblokalen ”Pentagon” - ”Bunkern Assberg”, Skene 

Möten Öppet hus 
  

Årsmöte 16 februari  Varje 

10 maj helgfri 

9 augusti tisdagkväll 

8 november  

Kl. 19.00 Kl. 18.30 

Årsmöte måndagen den 16 februari 2004  
kl. 19.00 i vår välbesökta och fina  

klubblokal i Assberg. 




