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Ordförarn har ordet 
Vi är en bra bit in på det nya året. Vi har haft årsmöte 
och jag fick förtroendet att leda klubben en period till. 
Visst är det ett ansvar i den roll man har men med alla 
fina medarbetare i klubben så gläds man betydligt mer 
än man är bekymrad eller förbaskad!  
 
Det som är väldigt positivt är att våra aktiviteter 
uppskattas och är välbesökta. På årsmötet fick några 
t.o.m sitta ute i korridoren!  
 
Min egen radioaktivitet är tyvärr väldigt låg just nu, full 
rulle på jobbet är den absolut största orsaken men också 
att mina antenner inte har klarat vintern, hög swr på de 
flesta av mina antenner….men snart är det ju 
sommar….hi.  
 
Men nu framåt 
FURA tog på sig redan för ett år sedan att vi skulle vara 
värd för DL2-mötet i vår vilket väl alla nu vet blir den 5 
april. Programmet är inte helt klart i detalj men vi tror 
nog att det blir en välfylld dag för er som vill vara med 
hela dagen. Vi planerar också lite trivsamma former på 
kvällen!  
 
FURA-bladet skall åter börja komma ut igen. Det ser jag 
fram emot. Förhoppningen är att den skall kunna bli ett 
litet komplement till vår formidabla hemsida. Den är 
också viktig i funktionen att ge något åt de som ännu 
inte är i Internetvärlden. Den skickas ju ut med 
"snailmail" till dessa. 
 
I dagarna har Ingvar SM2JSX fått igång en kurs med en 
dryg handfull nya elever! Vi önskar honom och del-
tagarna all lycka! Olof SM2DCU och ett gäng kämpar 
vidare med cw-träningen. Kämpa på!  
 
Aktiviteterna i vår kommer att vara intressanta, såväl 
studiebesök som föreläsningar och presentationer. Kolla 
hemsidan när de faller in!  
 
Det planeras att köpa hem aluminium för att kunna 
bygga antenner för 50 Mhz. Det finns bra beskriv-
ningar och det skulle vara härligt om vi fick fler aktiva 
på 6 meter under sommaren och framöver!  
 
Förhoppningsvis har det blivit lite "islossning" mellan 
FURA och FRO här i Umeå vilket glädjer mig. En 
aktivitet var FROSSA-övningen i hösten. Det kan ev bli 
en gemensam fieldday i sommar. Vi får se.  

Avslutningsvis – läs när ni har möjlighet ledarsidan i 
marsnumret av den amerikanska radiotidskriften QST. 
Den handlar om hur vi som moderna radioamatörer ska 
berätta för vår omgivning hur fantastiskt modern hobby 
vi i dag utövar, att vi inte är några mossiga typer från 
anno dazumal utan tekniskt nyfikna personer där 
modern elektronik och datakommunikation sitter i hög-
sätet. Jag gladdes mycket av den artikeln, det var precis 
vad jag själv känner inför vår hobby.  
 
Vi syns närmast nu framförallt vid DL2-mötet 5 april.  
 
Ställ upp för klubben och gläds åt vår hobby.  
 
73 från er radiokompis och  
ordförare Rune SM2EKA 
  
 
Och redaktören likaså 
Nytt verksamhetsår, ny tidningsårgång och på köpet ny 
redaktör. Cirkeln sluts. 1967-68 var jag redaktör för 
VRKs QRZ och 1968-71 för QTC. Vi lever med, och i, 
egna och andras cykler.  
 

På tal om cykler… Vid årsmötet avgav EKA efter 2007 
års verksamhetsberättelse en kort men kärnfull betrakt-
else över det faktum att åren går…."Ja, det var det året. 
Och snart är det vår och sommar, och sedan blir det 
höst och vinter, och då är det snart dags att tänka på 
nästa årsberättelse" (fritt återgivet).  
 

Jag drar jag mig därvid till minnes den kärva inledningen 
av kapitel 25 i August Strindbergs Röda rummet:  
"Och vintern gick, långsamt för de olycklige, mera fort 
för de mindre olycklige. Och våren kom med sina 
krossade förhoppningar om sol och grönt, tills somma-
ren var inne som en kort förberedelse till hösten".  
 

Men så, för någon månad sedan, kom det efterlängtade 
budskapet att en ny solfläckscykel hade börjat. Den 
första solfläcken i den 24:e cykeln hade siktats.  

  
 

Klubbaktivitet 
27 mars kl 19. Se annons på sida 3 

  
 

SSA distrikt 2 vårmöte i Umeå 
5 april kl 10. Se annons på sida 3 
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Årsmötet 2008 
 
Tid och plats 
Torsdag den 31 januari 2008 i FURA’s klubblokal, 
Aktrisgränd 31, Umedalen. 
 
Närvarande 
27 medlemmar, SM2BSD, CFG, CVH, DR, DCU,  
DJK, DXH, EKA, LIY, OAE, OJB, OKD, PYN,  
RIX, SUM, SXM, TEO, VHB, WLS, YLF, XVV,  
YIZ , SA2AVR, AVU, AWO, YLM , Bo Å.  
FRO:s ordförande Göran Granström deltog med 
SM2VHD som observatörer. 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
Efter en akademisk kvart hälsade ordförande SM2EKA 
Rune alla välkomna till årsmötet. Parentation för SM2RI 
Olof ”Roy” Graan, SM2FNI Åke Stenberg och 
SM2OKE Felix Alfredsson. 
 
§ 2. Val av ordförande för mötet 
Mötet valde SM2EKA Rune. Inga övriga förslag. 
 
§ 3. Val av sekreterare för mötet 
Mötet valde SM2DCU Olof . Inga övriga förslag. 
 
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Mötet valde SA2AVR Robert och SA2AVU Ingemar. 
Inga övriga förslag. 
 
§ 5. Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst, kallelse har gått ut via i 
FURA-blad, mejl, hemsidan, SSAs hemsida och lokala 
bulletinen. 
 
§ 6. Fastställande av föredragningslista 
Mötet godkände föreslagen föredragningslista. 
 
§ 7. Styrelsens årsberättelse 
Ordföranden läste upp en fyllig årsberättelse för 
verksamhetsåret 2007. 
 
§ 8. Kassörens rapport 
WLS Magnus gick igenom föreningens räkenskaper  
för 2007. Årets resultat 2279,80 kr. 
Föreningens behållning är 35.196,26 kr. 
 
§ 9. Revisorernas årsberättelse 
Revisorerna SM2XVV Tomas och SM2RIX Rickard  
redovisade en revision utan anmärkning och föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2007. 

§ 11. Val till styrelsen  
• Ordförande (ord. val 2 år),  
• kassör (ord. val 2 år),   
• en ledamot (ord. val 2 år),  
• fyllnadsval av en ledamot, samt  
• val av suppleant (ord. val 1 år). 
 
Följande valdes enligt valberedningens förslag. Inga 
andra förslag fanns. 
Till ordförande, valdes SM2EKA Rune (omval). 
Till kassör, valdes SM2WLS Magnus (omval). 
Till ledamot, valdes SM2CKR Mats-Ola (omval). 
Till ledamot, valdes SA2AVR Robert (fyllnadsval). 
Till suppleant, valdes SA2AVU Ingemar (nyval). 
Ordförande framförde ett stort tack till de avgående 
ledamöterna SM2KOT och SM2UVJ. 
 
§ 12. Val av två revisorer och en suppleant 
Ordinarie revisorer SM2XVV (smk) och SM2RIX. 
Till revisorsuppleant omvaldes SM2YIZ Kurt. Omval av 
samtliga. 
 
§ 13. Val av klubbmästare samt ersättare 
SM2SXM Lennart och SM2LIY Per valdes som klubb- 
mästare.  
Till bitr klubbmästare omvaldes SM2XVV Tomas.  
Omval av samtliga. 
 
§ 14. Val av bibliotekarie samt ersättare 
SM2DXH Kurt valdes som ordinarie med SM2VHB 
John som ersättare. Omval av bägge. 
 
§ 15. Val av bulletinuppläsare samt ersättare 
Till bulletinuppläsare valdes SM2CKR och SM2XVV 
med SM2EKA som ersättare. SM2CKR önskar att 
någon ur den yngre generationen är beredd att ersätta 
honom under året. 
 
§ 16. Motioner 
Inga inkomna motioner fanns. SM2DCU informerade 
om att datum för inlämnade av motioner saknas i de 
reviderade stadgarna. SM2CVH Timo föreslog till års-
mötet om ett tillägg till stadgarnas §7 under motioner 
och propositioner ”att motion skall vara inlämnad 
senast 30 dagar innan årsmötet”. Årsmötet beslutade att 
godkänna tillägget. Beslutet var enhälligt. 
 
§ 17. Fastställande av medlemsavgifter för 
kommande verksamhetsår 
Beslutad att medlemsavgiften för kommande verksam-
hetsår (2009) ska vara oförändrad med 250 kr för vuxen. 
100 kr för ungdomar t.o.m. 18 år samt 50 % nedsättning 
av medlemsavgiften för medlem med mer än 50 km till 
föreningens lokaler. Familjemedlemsavgift för medlem-
mar i samma hushåll 300 kr. 
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§ 18. Tillsättande av valberedningskommité 
Till valberedningskommittén valdes SM2SXI Jan (smk), 
SM2DJK Tom och SM2DR Roland (bitr). Omval av 
samtliga. 
 
§ 19. Verksamhetsinriktning 
EKA informerade lite om om kommande aktiviteter.  

Studiebesök på Umevatoriet i februari och ett indu-
stribesök i mars. Den 2 februari är det rallysamband för 
Plåtrallyt i Vännäs.  
 
Den 5 april är FURA värd för vårens Distrikt 2 möte. 

SM2XVV efterlyste en aktivitet kring antennberäk-
ningsprogram under hösten.  
 
Frågan om redaktör till FURA-bladet togs upp. Års-
mötet lyckades övertala SM2CVH Timo som med viss 
tvekan tog på sig redaktörskapet för verksamhetsåret. 
De som känner Timo vet att han är kompetent för 
uppgiften. Han var 1968-71 redaktör för SSA:s med-
lemstidning QTC.  
 
§ 20. Årsmötets avslutande 
Ordförande tackade för det visade intresset, att han fått 
leda förhandlingarna samt förmånen att leda FURA i 
ytterligare två år.  
 
Efter mötet bjöds det på sedvanliga semlor samt 
chokladpraliner som SM2BSD bjöd på. Kvällen avslut-
ades med ett uppskattat inslag av SM2XVV, som 
kåserade till bilder från sin spännande vandring genom 
Anderna i Equador och Peru under 2007. Kvällens 
lotteri inbringade 500 kr. 
 
Sekreterare: SM2DCU Olof Lööf   
Ordförande: SM2EKA Rune Grundström 
 
Justeras: SA2AVR Robert Eklund    
 SA2AVU Ingemar Fällman 
  

Vad kostar nästa decibel? 
Lönar det sig att investera i ett 1000 W slutsteg eller bör 
man höja antennen? Jukka Klemola OH6LI har försökt 
utreda kostnader och dB-vinster i signalkedjans olika 
delar. Resultaten sammanfattas i den 17-sidiga uppsatsen 
Kostnad per vunnen decibel. Svensk översättning och bear-
betning av Per Westerlund SA0AIB. En trevlig och lätt-
fattlig genomgång som dock störs av ett ojämnt språk 
och en del suddiga illustrationer (kopior av bildskärms-
bilder). Arbetet presenterades ursprungligen vid ett 
SRAL-möte i november 2005 med repris på CCF:s 
kryssning den 16 januari 2008. 

Uppsatsen finns tillgänglig som pdf-fil via Internet från 
Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer 
(ESR), www.esr.se 

Klubbaktivitet 
 

Radiofyrar och Peter I 3YØX video 

27 mars kl 19.00 
 

SM2DCU presenterar amatörradiofyrar! 
 

Du får veta mer om IBP  Interna-tional Beacon Project 
och PropNet. 

 

Info om FURAs fyrar, logik och ett nytt fyrprojekt! 
 

Vi visar även en video från  
Peter I Island DXpeditionen 3YØX  

  
 

SSA 

Distrikt 2 vårmöte i Umeå 

5 april med inlotsning och fika från 10.00 
 

Förhandlingar 11.00 - ca 15.00 med lunchavbrott 
 

SM2OAN visar fjärrstyrning (remote) med Icom 
IC-706 plus ytterligare någon programpunkt. 

Lotteri 

Middag och kvällsmingel samt billigt boende 
finns för intresserade. 

FURA är värd. Vi håller till i UDK's lokaler.  

Storgatan 56 (Länsresidenset) 

Alla är välkomna! 

PS: Du är väl medlem i SSA? 

  

SM2DHS lämnar Umeå och FURA 
Yngve SM2DHS, en av de tidiga FURA-medlemmarna 
lämnar nu som nybliven persionär Umeå och 
kamraterna på FURA. Yngve har hittat en ny kärlek i 
Norrköping. SM2DHS är förutom radioamatör även 
musiker samt en hängiven segelflygare och instruktör. 
Han får nu större möjligheter till den hobbyn genom att 
få två flygfält inom nära håll! Vi önskar Yngve lycka till 
med ny XYL och nytt QTH. 

  

FURA-bladet 
Eftersom FURA-bladet är bidragsberoende står min 
brevlåda öppen dygnet runt. Skicka texter och tips till 
timo.malmberg.umea@gmail.com  så kommer det även i 
fortsättningen FURA-blad.  


