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Ordförar’n har ordet….!

Plötsligt är det mitten av 
februari och massor av 
snö. Det var i alla fall bra 
snö som kom, inte 0-
gradigt som la sig i 2 dm 
tjocka tunga tarmar på 
antennerna som i fjol. 

Årsmötet
Årsmötet härom veckan blev åter en välbesökt till-
ställning. Vi kunde med glädje konstatera att aktivi-
teten varit mycket hög under 2008. Inte bara radio-
mässigt utan även socialt, med många intressanta 
studiebesök och klubbkvällar, samt tekniskt med fina 
arbeten nedlagda av ett drygt handfull av våra med-
lemmar. Vi har planer att försöka hålla samma nivå 
under detta innevarande år. Vi fick in en lite blänkare 
också i VK. Se särskild bild längre fram.

Kommunjakten
Jag nämnde i mitt förra epistel ingenting om kommun-
jakten. Min åsikt är att satsningen från Linköpings 
radioamatörer är mycket lyckad. Aktiviteten på 80 m 
har höjts rejält vilket verkligen behövdes. Det hade 
haft en tendens under senare år att enbart bli pensio-
närsträffar på fasta tidpunkter och frekvenser. Nu är
det en helt ny generation amatörer (många SA-) som 
inte har upplevt varken kommunjakten på 70-talet 
eller församlingsjakten på 80-talet, som nu kan vara 
med att verkligen aktivera 80 m. Vi hoppas att det 
framför allt i sommar blir fortsatt intressant att mobilt 
åka runt och aktivera sällsynta kommuner. Själv har 
jag inte ens nått hälften av kommunerna på SSB ....är 
ju inte pensionär ännu, hi! 

Kommunjakten på telegrafi som startade vid årsskiftet 
gillar jag mer. Det har också visat sig att där behövs 
betydligt mer än 3 veckor att köra alla kommuner. Jag 
har också lagt märke till att gamla signaler som jag 
inte haft QSO med sedan 70-talet plötsligt är QRV 
igen. En av dessa är Bertil SM2BJS, en gammal 
FURA-medlem som kommit igång efter många års 
tystnad på banden. Det gläder både mig och många
andra. Välkommen on the air igen Bertil!

Amatörradiokurs
Vi har de senaste två åren haft två givande amatör-
radiokurser som resulterat i ett antal nya signaler 
tillika medlemmar. Många av dem har blivit mycket 
aktiva på våra band. Verkligen kul. Vi planerar en 
kurs även i vår med start i mars MEN just nu har vi,
tror jag, bara 2 intresserade. Hjälp oss att ragga tänk-
bara elever till kursen! Ingvar SM2JSX står redo med 
sin pedagogik att ta sig an en ny kursomgång.

Fieldday
Sommarens fieldday kan ni redan nu bocka för i er 
kalender. Det blir 1:a helgen i juli, fram för allt lördag 
den 4 juli, hos Mikael SJ2W i Burträsk vid det 
contest-QTH som han håller på att bygga upp.

Jubileumssignal märkesåret 1809
På årsmötet nämndes också att vi kommer att ansöka 
om signalen SM200PAX som vi kommer att aktivera 
1/4 - 31/12 2009 för att uppmärksamma att det gått 
200 år sedan det senaste slaget på svensk mark vid 
Sävar/Ratan. Signalen kommer att lånas ut till med-
lemmar som aktiverar den periodvis under tiden. 
Kravet är att all loggning skall ske datamässigt för att 
vi vid årets slut enkelt ska kunna skicka ut ett special-
QSL. Prefixet SM200 har aldrig använts tidigare så 
den kommer att bli attraktiv för WPX-jägarna!

Nytt amatörband mm
Vi hoppas att det i sommar blir bra aktivitet på det nya 
amatörbandet 50-52 MHz. Enligt Mats-Ola CKR så 
ska det kunna vara möjligt att med relativt enkla 
medel köra EME på 6 m. Vem blir först?

Nästa gång jag skriver ihop något blir kanske runt 
påsk? Jag hoppas att några inom klubben besöker  
Eskilstuna loppis 21 mars, och distrikt-2 mötet i 
Skellefteå 28 mars, samt SSAs årsmöte i Täby den 18-
19 april. 

Tveka inte att komma med synpunkter till oss i 
styrelsen! Vi hörs på banden, träffas i klubblokalen 
och var rädd om er!

Rune SM2EKA ordf FURA
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Protokoll 
Styrelsemöte 2009-01-15

Datum: 2009-01-15, 18.30 – 22.00
Plats: Klubblokalen
Närvarande ledamöter: CKR, DCU, EKA, WLS, 
AVR, AVU + CVH inbjuden.  Frånvarande: AVG

§ 1. Mötets öppnande
EKA öppnade mötet.

§ 2. Uppföljning och justering av föregående 
protokoll
Föregående protokoll justerades och lades till 
handlingarna.

§ 3. Kassörens rapport
Kassa 1 010,00 kr
PG 53 302,51 kr
Handkassa 500,00 kr
S:a tillgångar: 54 812,51 kr
Not. Första kvartalets hyra är betald samt en fordran 
på såld TS-440 3.000 kr

§ 4. Skrivelser
Utskick medlemsavgift och kallelse till årsmötet 
postat 1/1.

§ 5. Arbetspunkter
§ 5.1 Medlemsinfo och rekrytering
- SM2WMV Mikael Larsmark ny medlem.
- Logotype, utvärdering och vidare beslut lämnas till 

nya styrelsen.
- SA2AVU har satt upp information på Universitetet 

om kommande amatörradiokurs.
- Passningslista för våren publicerad.

§ 5.2 Klubblokalen (ej riggar)
- Verkstadsplatsen. Arbetet fortskrider
- QSL utgånde hantering. LIY lovat assistera WLS.
- Brandsäkerheten?
- Ta bort föremål (slutsteg & instrument) som kan 

utgöra hinder vid ev. utrymning.
- Beslut om inköp av 6 kg pulversläckare.

§ 5.3 Riggar och antenner (SK2AT)
- Inga anbud på Hammarlund mottagaren. Beslut: 

Försäljning på Tradera. (EKA och DCU)
- Investeringar kommande år. Beslut: Att efterlysa 

förslag från medlemmarna på investeringar eller 
aktiviteter. (Förfrågan publiceras i FURA-bladet)

- 28 april – Antennmonteringskväll 50 Mhz och HF 
vertikal.

§ 5.4 Repeatrar, fyrar och DX-Cluster
- Fyren SK2SHF har fått rapporter även på 13 cm.
- APRS. En viss aktivitet har varit igång ett tag. 

SM2VTS och SM2RIX jobbar med tekniken. 

Styrelsen ser positivt på detta och hur man skulle 
kunna nyttja detta område.

§ 5.5 Medlemsinformation 
- FURA-bladet nr 1 2009 planerad utgivning vecka 7.
- Medlemshandbok efter en idé från SK5LW. Bra för 

nya medlemmar och samtidigt en insamling av 
information om FURA till hemsidan. 
Beslut: Att jobba vidare med en medlemshandbok.

- Information om Amatörradio och FURA. SM2CVH 
föreslog info om amatörradio på stadsdelsbibliotek. 
Beslut: CVH sonderar möjligheterna.

§ 5.6 Radioaktiviteter
- Baltic Contest. Per LIY var aktiv från SK2AT.
- SM2CKR aktiv på 50 MHz i JT6M Challenge. Det 

visar sig att det är lätt att närmast alltid få kontakt på 
6 meter via den digitala moden.

- Radiosamband rally. SM-Rallyt inställt. Klart att två 
rallyn körs 23-24 jan. Uppföljning av Umeå Motor-
sällskaps intresse av samband den 1 februari. (EKA 
ansvarar och kollar upp med UMS).

- Kommunjakten. SM2SXT först med 290 kommuner 
tätt följd av SM2CFG.

§ 5.7 Klubbaktiviteter 
- 26 februari 12 Volt (DCU)
- 26 mars, Vännäs IT-kontor. CATV mm (AVU)
- 23 april, VK tryckeriet (prel.)
- 28 april, Antennmonteringskväll FURA
- 28 maj, LEAB Lövånger (prel.) (DCU)
- 11 juni, Säsongsavslutning med Rävjakt.
- Lunchmöte onsdag 4 feb 11.30. Evy’s på Ersboda.
- Årsmötet 29/1
o Fika – Traditionellt fika (CKR)
o Lotteri – (EKA)
o Program – Bildvisning (EKA DCU)
o Verksamhetsberättelse (EKA)
- Fieldday 4 - 5 juli (med aktiviteter, RPO och ev. 

övernattning).

§ 5.8 Övriga frågor
- CVH Timo efterlyser genomgång av och aktivitet 

från kortvågsstationen.
- Kurs i vår? Beslut:Undersöka intresset.
- Medborgarskolan. Inga ersättningar för någon kurs 

har erhållits. Missförstånd eller slarv?
Beslut: EKA och AVG tar upp detta med MB.

§ 6. Nästa möte
- Nya styrelsen beslutar datum

§ 7. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerat av:

Olof Lööf, SM2DCU Rune Grundström, SM2EKA
Sekreterare Ordförande
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Protokoll årsmötet 2009

Tid och plats
Torsdag den 29 januari 2009 i FURAs klubblokal, 
Aktrisgränd 31, Umedalen.

Närvarande
34 medlemmar. SM2: AVG, BSD, CFG, CKR, DCU, 
DHS, DJK, DXH, EKA, GCR, JCG, LIY, OAE, OKD, 
PYN, RIX, SXI, SXM, SXT, UVK, VJX, VTS, WLS, 
XBQ, XJP, XVV, XVX, YIZ 
SA2: AVR, AVU, AWO, AXJ, BBU, YLM 

§ 1. Årsmötets öppnande:
Ordförande SM2EKA Rune hälsade alla välkomna till 
årsmötet och uttryckte sin glädje över det stora antalet 
deltagare. Parentation för SM2KXJ Bengt-Arne, som 
gick bort under 2008.

§ 2. Val av ordförande för mötet:
Mötet valde SM2PYN Bosse till ordförande.

§ 3. Val av sekreterare för mötet:
Mötet valde SM2AVG Wille till sekreterare.

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Mötet valde SM2XVV Thomas och SM2YIZ Curt till 
justeringsmän.

§ 5. Mötets behöriga utlysande:
Mötet ansågs behörigt utlyst, kallelse har gått uv 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 utförlig och synnerligen 
genomarbetad årsberättelse för verksamhetsåret 2008. 

§ 8. Kassörens rapport:
WLS Magnus gick igenom föreningens räkenskaper 
för 2008. Årets resultat 18 141,25 kr.
Föreningens behållning 31/12 2008 var 53 337,51 kr.

§ 9. Revisorernas årsberättelse:
Revisorerna SM2XVV Tomas och SM2RIX Rickard  
föredrog  revisionsberättelsen och föreslog ansvars-
frihet för styrelsen. 

§ 10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet:
Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet 
för det gågna verksamhetsåret.

§ 11. Val av vice Ordförande (ord. val 2 år), 
val av Sekreterare (ord. val 2 år), 
val av en Ledamot (ord. val 2 år samt 
val av Suppleant (ord. val 1 år).

Följande valdes helt enligt valberedningens förslag. 
Inga andra förslag framlades.

Till vice ordförande valdes SA2AVU Ingemar (nyval)
Till sekreterare valdes SM2DCU Olle (omval).
Till ledamot valdes SA2AVR Robert (omval).
Till suppleant valdes SM2VTS Magnus (nyval).
Ordförande framförde ett stort tack till avgående 
ledamoten SM2AVG.

§ 12. Val av två revisorer och en suppleant
Ordinarie revisorer SM2XVV (smk) och SM2RIX.
Revisorsuppleant  SM2YIZ Kurt. Omval av båda.

§ 13. Val av klubbmästare samt ersättare:
SM2SXM Lennart och SM2LIY Per valdes som 
klubbmästare.
Som biträdande 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 båda.

§ 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 förelåg

§ 17. Fastställande av medlemsavgifter för 
kommande verksamhetsår:
Beslutad att medlemsavgiften för verksamhetsår 2010  
ska vara oförändrad med 250 kr för vuxen, 100 kr för 
ungdom t.o.m. 18 år samt 50 % nedsättning av med-
lemsavgiften för medlem med mer än 50 km till för-
eningens lokaler.
Familjemedlemsavgift för medlemmar i samma 
hushåll 300 kr.

§ 18. Tillsättande av valberedningskommité:
Till valberedningskommittén valdes SM2SXI Jan 
(smk), SM2DJK Tom och SM2DR Roland 
(biträdande). Omval av samtliga.

§ 19. Verksamhetsinriktning:
EKA informerade om kommande och planerade 
aktiviteter under våren (preliminära. datum)
26/2  Studiebesök på IT-kontoret i Vännäs (SA2AVR 
värd)
26/3  12 volt strömförsörjning (SM2DCU)
23/4  Besök VK (i anslutning till bokens dag)
28/4  Gemensamt antenn-montage på klubben
28/5  Studiebesök på Lövånger Elektronik
11/6  Säsongavslutning med Radiopejlorientering 

”Rävjakt”   
4-5/7 Fieldday hos SJ2W- anläggningen i Burträsk
- Dessutom kommer klubben att ansöka om en speciell 

signal (förslag SM200PAX) för att uppmärksamma 
märkesåret 1809 till minne av slaget vid Sävar 1809.

- Lunchträffarna första onsdagen varje månad kl.11.30
fortsätter.
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- En översyn av klubbens radioutrustning ska göras 
och förslag emotses på nyanskaffningar.

- Kurs för certifikat kommer att anordnas så snart 
minst 5 deltagare är anmälda

- Diskuterades sändningstiden för ”söndagsbullen”. 
En majoritet av mötesdeltagarna var, efter handupp-
räckning, för en ändring av tiden till kl. 20.30, med 
förslagsvis start söndag den 15 februari.

Ytterligare aktiviteter föreslogs från mötesdeltagare:
- Besök på Motorcykelklubbens museum 
- Våra husdjur (SM2SXT)

§ 20. Årsmötets avslutande:
Ordförande PYN Bosse, som lett förhandlingarna med 
den äran, tackade för visat intresse. Efter mötet bjöds 
det på sedvanliga goda semlor samt kex med ost som  
SM2CKR fixat. EKA visade bilder från sitt besök på 
Hemsö fästning och DCU bl.a. avvecklingen av 
analoga TV-nätet.

SM2AVG Wille Persson SM2PYN Bo Nilsson
Sekreterare Ordförande

Justeras:
SM2XVV Tomas Bäcklund SM2YIZ Curt Brännäs

Notiser
Lyckat radiosamband vid Vännäs rally!

Vi var 12 medlemmar (14 med reserver) som ställde 
upp med radiosamband vid rallytävlingar i Vännäs 24-
25/1. Tyvärr blev det inte någon tidsrapportering vil-
ket var lite synd eftersom detta ger mer aktivitet för 
oss. Men vi behövdes ändå i hög grad och vi kunde 
mycket snabbt få fram svar på tävlingsledningens
frågor.
På HQ satt EKA o RIX. Ute på sträckorna satt AVR, 
JSX, SXI, GCR, VTS, BBU, CVH, XVV och sist men 
inte minst far o son SXT o AVU. Som reserver men 
som inte behövde rycka ut var DHS och JCG. 
SA2BBU (SM2TEO var visst med också som fält-
kvartermästare) passade på att aktivera Bjurholms 
kommun på HF för nån glad Kommunjagare mellan 

rallybilarna! 
Ett stort tack 
till er alla 
som ställde 
upp!

Bilden visar 
Rickard 

SM2RIX och 
Rune SM2EKA vid HQ i Vännäs.

EU kräver effektivare externa nätaggregat.

Skrivet av SM2DCU

EU har genom direktiv 2005/32/EG upprättat en ram 
för fastställande av krav på ekodesign för energian-
vändande produkter. Alla våra småapparater, datorer, 
mobiltelefoner, kameror och andra prylar som vi har 
runt om kring oss har i regel ett litet externt nätag-
gregat. Dessa förbrukar totalt sett en hel det ström 
enligt devicen "många bäckar små...." 

EU har i höst godkänt ett kompletterade förslag om 
externa nätaggregat upp till 250 watt till direktivet. 
Det säger bl.a. att nätaggregat med en max uteffekt om 
<51 watt vid noll-last skall ha en förbrukning om 
högst 0,3 watt. För aggregat med >51 watt har gränsen 
satts till 0,5 watt.

En annan punkt gäller effektiviteten. Nätaggregat med 
en effekt av >51 W skall ha en genomsnittlig effekti-
vitet som inte inte är lägre än 0,87. Från den före-
slagna förordningen finns undantag, utrustning såsom 
Spänningstransformatorer, batteriladdare och externa 
nätaggregat för medicintekniska produkter.

Förslaget till förordning beräknas spara 9 TWh fram 
till år 2020. Det genomröstade förslaget finns på 
Energimyndighetens hemsida i engelskt orginal eller i 
svensk översättning.

Det godkända förslaget är mycket bra. Men vi alla kan 
redan nu göra det ännu bättre. Genom att se till att 
aggregaten inte är anslutna då saker inte används. Det 
blir dessutom en ekonomisk besparing samt att 
nätaggregaten i regel även håller längre.

SM2SXT Sten först till 290 kommuner i AC

Grattis till Sten SM2SXT i Vännäs som blev först i 
Västerbotten att köra alla 290 
kommunerna i Kom-munjakten. 
Den 9 januari kom QSL nr 290. 

Lennart SM2CFG i Hörnefors 
(Umeå) blev god 2:a i länet genom 
att till sist knipa Ystad den 11 
januari! Grattis till er båda! Lennart 
med sin keps till vänster!

HAR DU BETALAT 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 

2009 ???
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Påminnelser

Torsd 26 febr kl 1900. Studiebesök på IT-
kontoret i Vännäs. Drottninggatan 7 Vännäs.
Ingången på gaveln på huset. Inlotsning via 
repeaterkedjan!
Robert SA2AVR kommer att prata om bredband 
via optofiber och Roger Fagerdal kommer att 
berätta om kabeltv och bredband via kabeltv.
IT-kontoret bjuder på fika!

Onsd 4 mars 1130, lunchmöte på Droskan.

Torsd 26 mars, program ej bestämt

Lördag 28 mars Distrikt 2 möte i Skellefteå, se nedan.

Onsd 1 april 1130, lunchmöte. Plats meddelas senare. 

Torsd 23 april. Prel. Besök hos VK.

Tisd 28 april. Gemensamt antennmontage på klubben. 
50 MHz antennen skall upp!

Torsd 30 april. Ingen aktivitet!

Onsd 6 maj 1130, lunchmöte. Plats meddelas senare.

Torsd 28 maj.  Prel. Studiebesök på Lövånger 
Elektronik

Torsd 11 juni. Säsongavslutning, prel. med ”rävjakt”. 

4-5 juli Fieldday hos SJ2W-anläggningen i Burträsk

OBS Reservation för eventuella ändringar! Kolla 
hemsidan respektive lyssna på bulletinen!

Från VK 11 feb 2009:
….man hade dock tappat bort att Magnus 
SM2VTS blev invald som Suppleant.

FESTNOSTALGI
Det kan vara läge att då och då visa lite gamla 
festbilder som inte fick plats i jubileums-skriften 
2006. 
Under 70- och 80-talet så var ju en stor del av 
medlemmarna i 30-40 års åldern och vi hade 
betydligt (!) mer fester då än vad vi orkar med 
idag....hi! Här ett par bilder från anno dazomal, 
den första från 25 årsjubileet i februari 1971 med 
SM2UD (sk)  Kjell med fru Ingegerd till höger. 
Den andra från en surströmmingsfest hos Roland 
SM2DR i Röbäck. Karin och Lennart SM2CFG 
till höger. Mer kommer senare! /-eka
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SSA Distrikt 2-möte i Skellefteå 
den 28 mars 2009.

SKRA och Dl 2 hälsar dig välkommen till vårmötet 
2009 i Skellefteå! 

Karta och vägbeskrivning. 

Vi håller till i Räddningstjänstens utbildningslokal 
strax norr om brandstationen på Solbacken Skellefteå. 
Adressen är Nöppelbergsvägen 2.

Drop in från 10.00. Inlotsning via R4. Kaffe, te mm 
finns till försäljning.

Mötet beräknas pågå mellan 1100 och 1400, med 
uppehåll för lunch ca 

1230 - 1330. Lunch kan intas på Restaurang Taste i 
samma hus som OKQ8. 

Vägen upp till möteslokalen passerar framför 
brandgaragets portar, så se upp om det ev. skulle gå ett 
larm! Vi vill inte ha några överkörda deltagare... Se 
även upp med den skoterled som passerar strax utanför 
deras övningsområde, se karta.

Om så önskas, så kan vi efter mötet åka till
klubbstugan i Rönnbäcken för fika och lite radiosurr! 

Välkommen hälsar SKRA Skellefteå Radioamatörer.

Ny klubb för PSK31 entusiaster!
SA2AWO Mats är en stor vän av PSK31. Han har 
därför startat en hemsida för likasinnade. Den 
finns på adressen http://www.psk31-sweden.se/

SM2GSR väderstation i Kattisavan
Hur är vädret i Lapp-Stockholm? Jo, det kan man 
få veta om man går in på adressen 
http://wx.kattisavan.se. Det är Björn SM2GSR 
som satt upp en väderstation i sitt fritids-QTH 
som är beläget i Kattisavan några mil nv 
om Lycksele.

Väderstationen går på en NSLU2 Linuxburk med 
32 Mb RAM, så det är verkligen en lilleplutt. 
Björn ville den skulle vara "grön", och allt drar 
bara 11 Watt.

Ett par bilder från årsmötet!
Det var trångt när 35 pers skulle fika och vara 
med! Det blev att sitta här och var!

Ny tid för SSA-bulletinen över blå länken 

på söndagkvällarna: kl. 20.30


