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2 Marks Amatörradioklubb 

 M.A.R.K. 
Marks Amatör Radio Klubb 

 

Klubbstyrelse 2006Klubbstyrelse 2006Klubbstyrelse 2006Klubbstyrelse 2006    
 

Ordförande SM6MLI Hans Turesson 0320/103 81 
Vice ordförande SM6UNC Andreas Åbom 0733/90 97 10 

Sekreterare SM6LKT Jan-Olof Mattsson 0320/481 29 
Vice sekreterare SM6TKY Morgan Wemanis 0320/135 47 

Kassör SM6TZL Dan Jernheden 0320/493 70 
Suppleant SM6MKZ Rickard Carlsson 0320/809 37 

Suppleant SM6KDH Arne Fjeldheim 0320/413 22 

MarkMarkMarkMark----VågenVågenVågenVågen    
Organ för Marks Amatörradioklubb 

 
Redaktör och oansvarig utgivare: 

SM6LKT Jan-Olof Mattsson 
e-post: jomattsson@telia.com 

 
Marks Amatörradioklubb 

Box 2022 
511 02  SKENE 

Tel klubblokal: 0320/21 74 00 
Plusgiro: 630 27 10 – 6 
Hemsida: www.sk6ba.se 
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TelegrafikursTelegrafikursTelegrafikursTelegrafikurs    

I  våras framkom önskemål om att 
starta en telegrafikurs i klubben. 
När tillräckligt många anmält sitt 
intresse fanns det underlag att starta 

en kurs under hösten. 

Ledare blev Gunnar/BGP som tillsam-
mans med Andreas/UNC tog fram CW-
träningsprogram till PC. Fördelen med 
detta är att var och en har sin egen dator 
och kan därför öva hemma när lusten 

faller på.  

     I klubblokalen har vi övningar 
den 3:e och 4:e tisdagen i måna-
den. Intresset har varit godkänt. 
Dock finns det många andra in-
tressen som konkurrerar, varvid 
inte alla kursdeltagare har varit 
där samtidigt. Men det gör inte 
så mycket eftersom var och en 
kan träna individuellt hemma 
istället. 

      Redan innan kursen startade 
genomförde vår yngste amatör, 
Henrik/SA6AMV sitt första cw-
qso. Helt otroligt att han vågade 
sig ut i etern. Debut-qso’t var 
med vår gamle (?) vän Johnny i 
Enköping, numera SM5INC, en 
av landets mest erfarna CW-

operatörer. I och för sig hade nog 
Henrik pappa Gunnar/BGP  som mo-
raliskt stöd i bakgrunden. 

Inom klubben hoppas vi nu på att 
kursen kommer att fortsätta när hel-
gerna är överstökade. Vi träffas i 
klubblokalen 3:e och 4:e tisdagen i 
månaden som vanligt. 

Det är naturligtvis inte förbjudet att 
komma 1:e och 2:e tisdagen också. I 
och för sig kanske det pågår testverk-
samhet då, men vi stör inte varandra 
så det gör något. Å andra sidan kanske 
det är bra med lite interna störningar 
ty det är det ju i etern för det mesta 
också. Kanske är bra att träna på den-
na selektering. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    

Vår yngste amatör Henrik/SA6AMV tränar CW för fullt. 

Martin/XMZ lyssnar intensivt på morsetecknen från datorn.  
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Måndagen den 

5 februari 2007 

kl. 19.00 i 

klubblokalen. 

 

 

 

Välkomna!!! 
(Vi bju’r på fikat) 

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 2006-11-13 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 (2008) 
 
 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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TemakvällarTemakvällarTemakvällarTemakvällar    
Tisdag Aktivitet  Tisdag Aktivitet 

1 VHF-test  3 Telegrafikurs 

2 UHF-test  4 Telegrafikurs 

Till Salu!!! 
4-bands vertikalantenn, Hy-Gain 14 AVQ,  

10, 15, 20 och 40 meter. Pris: 600:-. 
Mikael/VUB, 0320/704 95, 0706/74 44 56.  

E-post: mikael.elisabet@telia.com 

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

Medlemsavgiften 2007Medlemsavgiften 2007Medlemsavgiften 2007Medlemsavgiften 2007    

NNNN    
U är det åter dags att betala in 
årsavgiften till klubben. Prisgrup-
perna är precis som vanligt sedan 
klubben bildades för 15 år sedan. 

Ungdomar betalar 40:- och familjerna 120:-. 
För övriga är avgiften 80:-. Hedersmedlem-
marna är tvångsanslutna och får därför vara 
med kostnadsfritt. 

Vi gör precis som förra gången. Jag sän-
der med en liten lapp som påminnelse att 
betala årsavgiften till vårt Plusgirokonto. 

Från Plusgirot får vi endast en datafil, skriv 
därför inga anteckningar. Meddela mig i 
separat mejl eller QSO vid adressändringar 
och liknande. Var däremot noga med att ange 
call och/eller namn, ty i vissa fall har jag 
detektivarbete att leta fram vem som betalat. 

Vi vill gärna att ni betalar omgående, 
senast före februari månads utgång. Skulle ni 
mot förmodan INTE vilja vara med oss  
längre—hör av er till mig. Jag kräver ingen 
motivering. Det viktiga är att jag slipper 
skicka påminnelser och kostnader som detta 
medför. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt 
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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 5 februari  Varje 

14 maj  helgfri 

13 augusti tisdagkväll 

Kl. 19.00 Kl. 18.30 

Årsmöte 
Årsmöte 5 februari, kl. 19.00 i klubblokalen. 

Vi bju’r på fikat. 

 




