
                                       Minnesanteckningar 

                         Distriktsmöte för distrikt 6 arrangör SK6DW      2017-12-02 

 

1. Mötet öppnades av DL6 SM6VYP Valle, som överlåter till  vDL6   
SM6YED Reino att leda mötet. 
 

2. DL 6 Valle informerar om han inte kunnat vara så aktiv som DL den senaste tiden 

p.g.a hälsoskäl. Han har besökt Fieldday Väst Tångahed och någon mindre 

klubbaktivitet. 

 

3. Vad har hänt i distriktet? 

Vi kommer överens om att DL eller vDL med jämna mellanrum t.ex. 1 gång per 

månad, skall skicka ut ett mail till varje klubb för att stämma av om vad som är på 

gång i klubben. 

 

4. Kort presentation av funktionärer: 

 

QSL-hantering  Roland / Eva informerar om att portot för QSL-utskicken stiger från 7:- 

till 9:- den 1 januari 2018. 

Man har ett önskemål om att DL hjälper till med att ta fram mailadresser till nyblivna 

amatörer. 

Det framkommer även ett önskemål om att SSA tar fram en informationsfolder om  

hur QSL-hanteringen fungerar. 

 

Valberedningen representeras av Roland Johansson SM6EAT 

 

 

5. Kort presentation av närvarande klubbar: 

 

SK6DW Dicken SM6HNS berättar om hur många medlemmar de är i klubben 

Man håller för tillfället på med DMR-radio m.m. 

Mail till klubben: dicken@stenholm.com   eller  sm6hns@ssa.se 

 

SK6LK  Gunnar SM6CYX berättar att man kommit över ett antal mätinstrument från 

Ericsson som man nu håller på att lära sig. Man jobbar även med sin Digitala 

internetlänk 

till den digitala repeatern med D-star. Man har också en utbildning för blivande 

sändareamatörer. 

Mail till Klubben: gunnar.toresson@telia.com eller styrelsen@sk6lk.se 

 

SK6IF Anders SM6OPW berättar att de håller på med projektering av en ny 

antennmast och håller även på att jobba lite med Raspberry Pi. 

Mail till klubben: sk6if@ssa.se 

 

SK6LR Roland SM6MSD berättar att man har möte varje månad, och håller på med 

lite elektronikbygge. 
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SK6JX  Reino SM6YED  berättar att man har 11st som går en utbildning till 

sändareamatörer. 

Man håller även på att förbereda uppsättning av antennmast med en 3-element 

beam. 

Man har även haft Loppis vid klubbstugan i Skrea. 

Ett antal medlemmar i klubben  har också byggt varsin antennanalysator. 

 

6. Info från SSA. 

 

Hur får vi aktuell info. från SSA. 

Man kan lyssna på HQ-nätet. 

Vi skall även kontakta Anders SM6CNN inför nästa distriktsmöte för att få 

färsk information om vad som kommit fram på styrelsemötena. 

Om det är möjlig så kanske vi kan få någon form av minnesanteckningar. 

 

7. Frågor / info inkomna till DL6 att ta upp. 

Maila till nedanstående om det är någon fråga som rör distriktet du vill att vi tar upp. 

DL6 Valle SM6VYP         sm6vyp@home.se 

v DL6 Reino  SM6YED   reino@telia.com 

v DL6 Kjell-Åke Ström SM6VAG   sm6vag@gmail.com 

 

8. Nästa distriktsmöte: 

 

Planeras att vara på:  

Världsarvet Grimetons radiostation den 17 mars 2018 

Höstens möte planeras att vara hos SK6IF den 13 eller 20 oktober 2018 

För vårens möte 2019 kommer SK6LK vara arrangör. 

( datum och tider är preliminära och kan justeras p.g.a tillgång av lokal m.m )  

 

9. Övriga frågor från närvarande. 

Närvarande mötesdeltagare har som önskemål att dessa minnesanteckningar sprids 

ut till berörda klubbar 

 

10. Mötet avslutas 

 

 

Vid tangentbordet för dessa minnesanteckningar 

SM6YED  Reino Larsson 
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