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Mark-Vågen 
Organ för Marks Amatörradioklubb 

 

Redaktör och oansvarig utgivare: 
SM6LKT Jan-Olof Mattsson 

e-post: markvagen@sk6ba.se 

 
Marks Amatörradioklubb 

c/o Hans Turesson 

Gamla Hedevägen 2 
511 58  KINNA 

 
Plusgiro: 630 27 10 – 6 
Hemsida: www.sk6ba.se 

M.A.R.K. 
Marks Amatör Radio Klubb 

 

Klubbstyrelse 2019 
 

Ordförande SM6MLI Hans Turesson 0707/52 79 34 
Vice ordförande SM6MKZ Richard Carlsson 0705/54 48 76 

Sekreterare SM6LKT Jan-Olof Mattsson 0320/481 29 
Vice sekreterare SM6KTO Jonny Andersson 0706/36 82 90 

Kassör SM6TZL Dan Jernheden 0704/09 55 00 
Suppleant SA6CKL Leif Johansson 0730/47 10 84 

Suppleant Henrik Larsson 0737/27 00 43    
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Redacteurens sidaRedacteurens sidaRedacteurens sidaRedacteurens sida    

D 
ETTA nummer av Mark-Vågen 
var inte heller roligt att göra. 
Under året som gått har vi bara 
varit ute på ett sambandsupp-

drag, och det var Skene MS rally ”Backa-
sprinten” i juni där fyra medlemmar ställ-
de upp. Mycket dåligt att inte fler klubb-
medlemmar vill göra en insats för klubben. 
Desto trevligare att ytterligare fem stycken 
icke-medlemmar hjälpte oss.  
TACK SKA NI HA. 

Klubblokalen har vi försökt hålla öppen 
varje tisdagskväll under året, men tyvärr är 
klubbmedlemmarna inte speciellt intresse-
rade att besöka oss, vilket även drar med 
sig att det är mycket svårt att få tag på nå-
gon som ansvarar för öppningen. Därför 
har många tisdagskvällar förblivit stängt. 

Våra fyra medlemsmöten besöks av 
samma personer nästan varje gång, därför 
kommer det inte upp några nya idéer om 
aktiviteter. 

PostNord har beslutat att vi inte längre 
får ha vår post till boxadressen. Vår nya 
klubbadress återfinns på sidorna 2 och 7 
här i tidningen. 

För att göra det litet enklare för oss som 
leder klubben har vi sedan ett år tillbaka 
ändra lite i organisationen. Vi har sedan 
klubben bildades haft sju poster i klubbsty-
relsen. Dessvärre har inte alltid dessa per-
soner visat sig på mötena. Det årligen åter-
kommande arbetet för valberedningen att 
ta fram lämpliga kandidater har inte heller 
alltid fungerat som önskvärt. 

Därför kommer vi att minska antalet 
ledamöter i styrelsen. För att kunna göra 
det måste även stadgarna omarbetas så det 
passar. Vi har under året diskuterat och 
beslutat att de nya stadgarna kommer att 
gälla från och med kommande årsskifte. 

Det går ut på att styrelsen kommer be-
stå av tre personer: ordförande, sekreterare 
och kassör. Dessa kvarsitter med automa-

tik, såvida ingen av dem vill avgå på egen 
begäran, eller om någon misskött sig så 
personen ska utbytas av den anledningen. 
Det är årsmötena som väljer, men vi behö-
ver således inte ha någon valberedning alls 
i och med detta. Det forna arbetsutskottet 
kan också skrotas då det ersätts av styrel-
sen. Detaljerna finner ni i de nya stadgarna 
som bifogas detta tidningsutskick. 

Även fast inte många tror det, sker det 
klubbarbete i det dolda. Under året har vi, 
eller rättare sagt, repeateransvarig testat 
hur länge repeatern kan gå på reservkraft. 
Vi hade som första målsättning att den ska 
klara ett dygn. När det målet uppnåtts ut-
ökade vi till de magiska ”72-timmar” som 
flitigt anges som att varje person ska klara 
sig på egen hand vid en kris. Detta mål 
uppnåddes med råge. Batterispänningen 
hade inte sjunkit med mer än någon ensta-
ka volt när provet avbröts efter de tre dyg-
nen. Det stora lastbilsbatteriet på 225 AH 
levererar ström enbart till radioapparater-
na och logiken, vilket betyder att datorn 
som styr IRLP och Echolink samt access-
punkterna för bredbandet är ur funktion. 

Under hösten har vi även reparerat 
dipolen för kortvåg vid klubblokalen. Det 
var avbrott i balunen, varför den fick ope-
reras och efter behandling fungerar som 
vanligt igen. 

Vi har även haft trassel med APRS-
modem, nätdelar och accesspunkter som 
fått ersättas, men som nu fungerar igen. 

På tal om APRS. Vi har länge önskat att 
göra något åt den noden. I nuläget är det i 
drift kontinuerligt en dator och TNC. Tek-
niken går framåt och man behöver inte ha 
så omständliga grejor numera. Experiment 
pågår att med enbart en liten enkortsdator, 
typ Raspberry PI, med lämplig program-
vara sköter alltsammans ihop med en  
radio och nätuppkoppling. 

----    lkt lkt lkt lkt     
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Måndagen den 
3 februari 2020 

kl. 19.00 i 
klubblokalen. 

 
Välkomna!!! 

( Vi bju’r på fika’t ) 

Till våra  
medlemmar... 

Kallelse till årsmöte! 

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 2019-11-11 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 2021 
 
 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 Motioner 
 
 16 Kommande arrangemang 
 
 17 Rapporter 
 
 18 Övriga frågor 
  
 19 Mötets avslutning 
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Förtroendevalda och självutnämnda 

Ordförande Hans/SM6MLI 
Ansvarig klubbsignal SK6BA 
Kontaktman Civilförsvarsförbundet/Frivilliga Resurs Gruppen Mark 
 
Sekreterare Jan-Olof/SM6LKT 
Ansvarig klubbsignal SK6BA 
Ansvarig APRS-nod 
Ansvarig Digital hotspot  
Redaktör Mark-Vågen 
Föreningsansvarig gentemot kommunen 
 
Kassör Dan/SM6TZL 
Webb-master 
Ansvarig repeatrar 
 
Revisorer Björn/SM6SMX och Bengt/SM6NCF samt revisorsuppleant Arne/SM6KDH 

Vi har den smärtsamma plikten tillkännage  

att vår högt värderade medlem 
 

SM6HKD  Veikko Karvo 
 

lämnat oss. 

SK6BA är välkänd i hela Sverige, men kanske inte för er som inte är medlemmar i SSA. 
Ett unikt samarbete har i några år skett mellan vår repeateransvarig Dan/TZL och SSA’s 
repeaterkordinator Urban/SM5OXV, som gemensamt utarbetat en mycket fin sökfunktion 
för att hitta alla repeatrar och länkar i landet. 
 
Detta sköter sig inte självt, utan kräver lite omvårdnad för att hålla registret helt uppdate-
rat. Tyvärr brister det med information från respektive lokal repeaterägare att anmäla änd-
ringar, varför det inte är helt komplett till etthundra procent. 
 
Man ser nästan dagligen på Facebook frågor från många amatörer angående repeater, och 
då fås nästan alltid ”kolla på SK6BA’s repeaterkarta”, som naturligtvis är sammankopplad 
till SSA’s lista samt Repeaters via samma databas. Det går även att via smartfånens GPS-
funktion även kunna se vilka repeatrar som är närmast. 
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Plats: klubblokalen  ”Bunkern Assberg”, Skene 

 

Möten 2020 Öppet hus 

3 februari (årsmöte) Kolla hemsidan 

11 maj för aktuellt datum 

10 augusti  

Måndagar kl. 19:00 Tisdagar kl. 18:30 

  

9 november  

Vår nya klubbadress: 
 

Marks Amatörradioklubb 
c/o Hans Turesson 

Gamla Hedevägen 2 
511 58  KINNA 



    
Tjäna på att vara medlem iTjäna på att vara medlem iTjäna på att vara medlem iTjäna på att vara medlem i    

    

Borås RadioamatörerBorås RadioamatörerBorås RadioamatörerBorås Radioamatörer    
ellerellerellereller    

Marks AmatörradioklubbMarks AmatörradioklubbMarks AmatörradioklubbMarks Amatörradioklubb    
    
    

Medlemsrabatt Medlemsrabatt Medlemsrabatt Medlemsrabatt     
10%10%10%10%    

    
( Gäller ej tidningar)( Gäller ej tidningar)( Gäller ej tidningar)( Gäller ej tidningar)    

    


