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Möte nr: 5
Datum: 2019-11-14
Tid: 19:00 – 21:45
Plats: Klubblokalen

Närvarande: OAE, MTR, WLS, RJO, UVU 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 27 augusti 2019 som godkändes och lades till
handlingarna.

3. Kassörens rapport
Plusgiro 27 589,72
(Icke) räntebärande papper 61 184,83
Summa tillgångar 88 774,55
(DS2-kassa 3 221,81)

Det är 109 stycken av 114 medlemmar som betalat per den 14 november 2019.
Medlemsavgifter för 22 675 kronor
Så här långt 2019 har vi gått minus 17 455 kronor
WLS hade undersökt lite kring användandet av Swish så här långt i år. Intäkter via Swish
5.890 kronor till en kostnad av 621 kronor varav 500 kronor är en fast kostnad.
Fika ligger plus 600 kronor så här långt.

4. Arbetspunkter
4.1. Medlemsrekrytering och utbildning

Ny medlemmar: Andrew Wilamson och Ingvar Tholin (SM2JSX)
Teorikurs: OAE har skickat förfrågan om fortsättning för de 2 tidigare deltagarna, men inget
svar. Visst intresse finns från Andrew och ev. en deltagare i Lycksele. OAE drar i detta. MTR
har haft 2 träffar för att komma igång med cw träning. Dock lågt intresse.

4.2. Klubblokalen (ej stationer)
Verkstad: Städat och bra ordning. Utslagsvasken och plyfa väggen sitter på plats. En
blandare och avloppsrör skall sättas dit för att få det fulständigt.
Fika/Mötesrummet: Tjockare plexiglas sitter nu på utsidan av fönstren, efter flertalet
krossade rutor.
Läsrummet: Oförändrat sedan senaste mötet.
Stationsrummet: En liten soffa har tillkommit i hörnan under racket. OAE har ev. tillgång till
bildskärm, att sättas upp på väggen mot verkstaden, för att användas som TV och online
visning vid testkörning.
Nya rummet: Oförändrat sedan senaste mötet.
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Outgräve och korridoren: En hel del är bortkört från outgräve och någon hylla är uppsatt.
Mer finns att göras där, framförallt det som står i korridoren. Auktion/budgivning på
materialet föreslås till torsdag 28/11.

4.3. Medlemsinformation
Hemsidan: Funderingar kring att skapa en ny hemsida på en annan plattform. RJO tar ansvar
för detta.
epost: Fungerar bra.
FURA bladet: Tomas och vi övriga försöker få ihop ett julnummer inom 3 veckor.
Dataskyddsförordningen GDPR: OAE och MTR har skrivit ihop ett förslag, som sedan skall
skickas ut till samtliga medlemmar samt bifogas när nya medlemsansökningar kommer in.

4.4. Radioaktiviteter.
Tester körda senaste tiden;

HF
SAC SSB 12-13 Okt - 656 QSOn SM2MTR o SA2RJO aktiva från FURA
SSA MT SSB Aug - 37 QSOn - 3:a av 29 delt.

Sept - 39 QSOn - 7:a av 39 delt.
Okt - 44 QSOn - 3:a av 35 delt.

NAC Aktivitetstester
50 MHz

Sept - 8:e av 26 klubbar
Okt - 7:e av 21 klubbar

144 MHz
Sept - 16:e av 36 klubbar
Okt - 21:e av 34 klubbar

432 MHz
Sept - 10:e av 24 klubbar
Okt - 13:e av 20 klubbar

Aktiviteter framöver
CQWW CW 23-24 Nov – Några FURA medlemmar åker till SJ2W i Burträsk
SSA MT SSB 17/11 och 15/12

4.5. Klubbaktiviteter
 Programförslag:

o FURA-lunch 4/12 på Bullens Bar o Bistro kl. 11.30 – Fortsatta träffar första
onsdagen i varje månad under VT 2020 med start i februari.

o FT8 QRP – To 28/11 samt auktion/utlottning av materialet i korridoren
o Rallysamband 2020 – 1 feb samt 28-29 feb 2020
o Genomgång nya mätinstrumenten – datum i december?
o Ett studiebesök på Martinssons trä och virtuella processer flyttas till VT.
o WLS om hörselhjälpmedel återkommer under VT.
o TMS har inte fått något svar från Chip & Circuit Nord AB i Bastuträsk. OAE

kollar också upp lite. Datum till VT.
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o Aktivitetskväll tisdag 3 december runt Hot spots och DMR. GSR o RJO håller i
detta.

o Kort info kring RU5 och förändringarna där, kommer 12 december på
julavslutningen.

4.6. Stationer och antenner, Repeatrar och Fyrar
HF antenner/stationsrum: Fortsatt planering av roterbar Moxon antenner för 40 m och 80
m. Byggandet förläggs till vår-sommaren. Lite justeringar kvar på 160 m antennen.
Beslutades att sälja av klubbens FT-1000, i första hand till klubbmedlem. Budgivning med
lägsta pris på 6.500 kronor för rigg, högtalare, mick och voice keyer. Mail skickas ut till
medlemmarna snarast. VHF stationen fungerar som den skall. Dock är 1296 MHz antennerna
ur funktion.
AMPR-Net: Det jobbas vidare på kring detta projekt av RJO.
Fyrar: Oförändrad status. UHF är tyst. SK2VHF hörs svagt söderut. Ett besök planeras in när
skidsäsongen är igång av OAE, DJK och SXI.
Repeatrar: RJO har besökt R1 repeatern i Blåbärsliden, Skellefteå och bytt ut mottagaren.
Antennen har ett SWR på 4:1. Ett nytt besök görs helgen 16-17/11. Lycksele repetern (R7
SK2LY-R) kommer att kopplas ihop med SVX link.
D-Star: 2 m fungerar till och från – 70 cm fungerar.
DMR: Fungerar fullt ut nu.
Övrigt: Skimmerprojektet går vidare med UVU och KNG. Planen att få till en SDR länk
upplagd på hemsidan.

4.7. Övriga frågor
Julavslutning – Lilla Julafton Torsdag 12 december blir lilla julafton med lite redovisningar av
alla avslutade projekt, för FURAs medlemmar. Projektgruppen UVU, KNG och RJO.
Klubbmästeriet (Festkommittén) drar i inköp av förtäring.
Ordningsregler i lokalerna – Rekommenderades att man ställer frågan till samtliga i lokalen,
om det är ok att ta ner husdjur (hund). En uppdatering kring vad som gäller vid, att vara
fikavärd bör göras och sättas upp i större format i köket.

5. Möten 2020
 Möte 1 – 16 Januari
 Årsmöte 20 Februari

6. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet (kl. 21:55) och tackar alla deltagande för denna gång.

Protokollförare: MTR

Per Gedda SM2MTR Thomas Thelberg SM2OAE
Sekreterare Ordförande


