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Möte nr: 4 
Datum: 2019-08-27 
Tid: 19:15 – 22:10 
Plats: Klubblokalen 
 
Närvarande: OAE, MTR, WLS, TMS och GSR. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Uppföljning och justering av föregående protokoll 

OAE läste upp föregående mötesprotokoll från 9 maj 2019 som godkändes och lades till 
handlingarna. 

3. Kassörens rapport 

Plusgiro 36 849,08 
(Icke) räntebärande papper 61 184,83 
Summa tillgångar 98 033,91 
(DS2-kassa 3 221,81) 
 
Det är 107 stycken av 114 stycken medlemmar som betalat per den 21 augusti 2019. 
Stationsutrustning inköpt för 37 440 kronor  
Medlemsavgifter för 22 300 kronor 
Så här långt 2019 har vi gått minus 8 196,13 kronor 

4. Arbetspunkter 

4.1. Medlemsrekrytering och utbildning 
Ny medlem: Mikael Nordfeldt 
Teorikurs: Kursen fortskrider med 2 stycken deltagare. Hålls varannan tisdag. OAE har 
huvudansvaret. Omstart i mitten av september. Målet är provförrättning i nov/dec. Visst 
intresse finns att cw kurs kommer igång igen, så MTR planerar för en träff i sept/okt. 
 

4.2. Klubblokalen (ej stationer) 
Verkstad: Lite hyllor och tavlor är inflyttad men en del återstår att göras. Utslagsvasken och 
plyfaväggen skall sättas upp också. 
Fikarummet: Oförändrat sedan senaste mötet.  
Läsrummet: Oförändrat sedan senaste mötet.  
Stationsrummet: Oförändrat sedan senaste mötet. Önskemål om att få in en liten soffa i 
hörnan under racket. 
Nya rummet: En del saker som just nu bara är inställt där, bör sorteras upp och kanske få 
upp någon mer hylla 
Outgräve: En hel del är bortkört. Målet att sätta upp konsoller för antenner mm 
 

4.3. Medlemsinformation 
Hemsidan: Status som tidigare. DCU har skrivit om rallyt. Låg aktivitet under sommaren 
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epost: Fungerar bra.  
FURA bladet: Tomas och vi övriga försöker få ihop ett höstnummer. 
Dataskyddsförordningen GDPR: OAE och MTR träffas på nytt inom kort, för att få till detta 
som information ut till medlemmarna. 
 

4.4. Radioaktiviteter. 
Tester körda senaste tiden; 

HF 
IARU Hf Championship SSB - 520 QSOn 
NAC Aktivitetstester 

50 MHz 
Juni - 4:e av 18 klubbar 
Juli - 14:e av 21 klubbar 
Aug - 4:a av 20 klubbar 

144 MHz 
Juni - 17:e av 37 klubbar 
Juli - 20:e av 35 klubbar 
Aug - 17:e av 37 klubbar 

432 MHz 
Juni - 18:e av 23 klubbar 
Juli - 15:e av 23 klubbar 
Aug - 16:e av 21 klubbar 

Aktiviteter framöver 
CQWW RTTY 28 – 29 september 
SAC SSB  12 - 13 oktober 
CQWW SSB 26 – 27 oktober kanske blir planerat till SJ2W i Burträsk 

 
4.5. Klubbaktiviteter 

• Programförslag: 
o FURA-lunch den 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12 på Bullens Bar o Bistro kl. 11.30 
o Genomgång nya mätinstrumenten torsdag 26 september 
o UVU kollar upp med ett Studiebesök på Martinssons trä under v.43 tisdag 

eller torsdag 
o WLS om hörselhjälpmedel flyttas till torsdag 7 november 
o TMS har inte fått något svar från Chip & Circuit Nord AB i Bastuträsk, 

Bjurholm - återkommer eventuellt med datum. Tomas kollar också upp lite. 
o Aktivitetskväll(ar) runt Hot spots och DMR. GSR o RJO håller i detta. Start 3 

oktober, till en början. 
o Studiebesök på Ume Net återkommer senare i höst/vinter. RJO håller kontakt 

och meddelar datum. 
o Umeås Industri- och samfärdselhistoria SM2BJS håller föredrag – datum19 

september 2019 
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4.6. Stationer och antenner, Repeatrar och Fyrar  
HF antenner/stationsrum: Fortsatt planering av roterbar Moxon antenn för 40 m och 80 m. 
Placeras under WARC antennen. 80 m antennen fungerar fullt ut. Lite justeringar kvar på 160 
m antennen. En begagnad Flex 6300 med Maestro har köpts in till klubben och är 
uppkopplad. RJO jobbar med en enkel manual, så man enkelt kommer igång. Beslutades att 
sälja av klubbens FT-1000, i första hand till klubbmedlem. Budgivning med lägsta pris på 
4.000 kronor. VHF stationen som tidigare. ACOM slutsteget har rengjorts invändigt och en 
fläkt är borttagen. 
AMPR-Net Det jobbas vidare på kring detta projekt av RJO. 
Fyrar: Oförändrad status. UHF är tyst. SK2VHF hörs svagt söderut. 
Repeatrar: Något tjut/knaster låter när man kör länken via R1 i Skellefteå. Testköra bara R1 
för att ev. kunna utesluta något fel via länken. Ambitioner finns att bygga ut repeater nätet i 
in landet av Västerbotten. 
D-Star: 2m fungerar – 70 cm lite till och från. 
DMR: Fungerar till och från. Temperatur bevakning finns på plats. 
Övrigt: Skimmerprojekt bestående av Redpitaya + Kiwi SDR går vidare med UVU och KNG.  
Torsdag 12 december blir lilla julafton med att bör ske lite redovisningar av alla avslutade 
projekt för FURAs medlemmar. Funderingar kring att ha en happening tillfälle vid 
Hamnmagasinet för visning av amatörradion lördag 21 september. Röjardag på klubben 
lördag 5 oktober. 

 
4.7. Övriga frågor 

• Höstupptakt: Torsdag 5 september från kl 18.00 med korvgrillning. 

• Sommaröppet: Närvaro under varje torsdag i sommar, men inte lika hög aktivitet 
som 2018. 

5. Möten 2019 

• Möte 5 - 14/11 

6. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet (kl. 22.10) och tackar alla deltagande för denna gång. 

Protokollförare: MTR 

 

Per Gedda SM2MTR     Thomas Thelberg SM2OAE 
Sekreterare      Ordförande 


