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Redaktör: Lars Stolpe, SM4FNK, e-mail: sm4fnk@ssa.se
Hemsida: sk4il.se. Webbmaster Rolf Klason, SM4DDY
Nycklar till Karba: SA4AZC, SA4AVS, SM4SEF. Nytt larmsystem och lås. Glöm ej
larmet!
Postgiro 94 59 51-2
Styrelse 2011: ordförande: SA4AVS Christer Rydholm, vice ordförande: SM4FNK Lars
Stolpe, sekr: SM4SEF Bo Kahnberg, kassör: SM4DDY Rolf Klasson, ledamot: SA4AZC
Christer Hall. Suppleanter: SA4BDT Jimmie Rydholm, SM4SHBG Rolf Tjäder.

Bilden: Rally-shacket 2012.
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Redaktionellt
QUA? QUA!
Vad är nu detta? Jo, Frågan är: Harre vatt nått?
Svar per omgående: Visst harre vatt!
I alla fall lite rotation i styrelsegrytan.
Innan dess har faktiskt ett antal medlemmar varit
engagerade i ett par rallyn. Det var först
Finnskogsvalsen och därefter Svenska Rallyt. Jag
deltog själv endast i det senare av olika orsaker
men hade trevligt ute i naturen i alla fall. Som
vanligt har publiken lite svårt med avgränsningar
och ställer sig hellre än gärna framför bilen där
man sitter. Det blir lite svårt att se ekipagen flyga
förbi och se startnumret. Efter ett par signaler på
hornet brukar de förstå vad ilskan beror på. Tack
och lov händer det bara en gång om året, så det
kan man fördra. Hoppas det var gallan för denna gång.
Jo, årsmötet. Det var tillräckligt välbesökt för att det ska uppstå glädje. Det visade sig bli
en något annorlunda fördelning än förväntat. Fördelningen av posterna kan avläsas på
första sidan. Detta fick till följd att det tillsattes en ny redaktör för vår förnäma tidning. Jag
vet att det blir ett tungt ok att axla efter Bosses mångåriga och förtjänstfulla värv. Jag
lovar ”ha’med å fö’sekrar” att jag ska göra mitt bästa med att föra stafettpinnen vidare så
länge lågan brinner. Den har fått bränsle igen efter ett par års frånvaro. Jag ska också
försöka få med lite mer än bara klubbnyheter. Det blir en del ironi, som ska markeras,
nostalgi och logiska rundpallar.
En aktivitet som ännu inte fått ordentligt tag i mig är SMFF. Luften gick ur mig innan jag
gjorde klar kommunjakten, så jag blev kanske en aning bränd men nu ska jag börja jaga
vid lämplig tidpunkt. Har inte du kollat in hemsidan än, gör det: smff.sk6aw.net är
adressen dit.
Jag hoppas detta duger som programförklaring och överlämnar mitt alster till er läsare
med förhoppning om
Mycket nöje, LasseSM4FNK

Jaha, en ny redaktör. Igen. Riktigt så förhåller det sig inte. Jag fick en förteckning över
alla tidigare redaktörer och finner till min förvåning att jag är nummer fem i ordningen. Här
följer bevis för påståendet. Det är hämtat från ett mail.
Jag har kollat upp och sett att jag nu har passerat alla tidigare redaktörer i tjänsteår:
SM4JEL okt 79-dec 80 (1år 2 mån)
SM4JUS jan 81-feb 94 (13 år)
SM4HEJ mars 94-jan 98 (4 år)
SM4SEF apr 98-dec 11 (14 år)
73/SM4SEF

Ja, där ser man. Tänk vad tiden har gått. Då är det väl bara att ta tag i styrhantagen och
börja jobba. Som tidigare redaktörer sällar jag mig till skaran av de gnälliga med
efterlysning av bidrag. Det har kommit ett par uppslag och jag ska göra så gott jag kan
för att inte göra tipsarna besvikna.

Lite minne från Eskilstuna.
Det var ju nyss den stora loppisen i Eskilstuna. Naturligtvis höll sig några av våra
prominenter på plats. Vår skicklige hovfotograf var naturligtvis inte sen att dokumentera.
Visst kan man försvinna i en katalog eller annan skrift.

Även vår högt ärade tomtefigur visade intresse för utbudet.

Nästa år bara ska jag iväg. Om inte annat så för att träffa bekanta.

APRS eller GPRS.
Jag blev en aning fundersam över fenomenet APRS när det presenterades i mitten av
90-talet. Det visar inte bara att du bjudit in till oönskade gäster, du skvallrar även om hur
fort du kör. Dessutom behöver du ha en GPS kopplad till ditt packet-modem. Dessutom
krävs att det finns en nod inom räckhåll. Dessa noder är inte alltid nåbara, så det krävs
ett väl utbyggt nät av noder för att det ska fungera. För att göra det ännu värre, så kan
packet-noderna inte ligga på samma frekvens. Detta för att det blir ett virrvarr av digipeatrar och mobila stationer i rörelse. Vi ska dock ha i minnet, att detta är föregångaren
till GPRS. Det handlar om ett rapporteringssystem, där din position skickas ut i etern
tillsammans med en del annan information. Det finns en sida på Internet som beskriver
systemet på förhållandevis begriplig svenska. Adressen är: www.aprssweden.se.

Från styrelsens senaste möte.
Protokol från styrelsens första möte i ett näst intill original.
§1
§2
§2b

§3
§4
§4b
§4c
§5

§5b
§6
§7
§8

Mötet öppnades av ordf 19.00.
Förslag till dagordning godkändes med några tillägg.
Styrelsens konstituering.
Ordf: SA4AVS (vald av årsmötet)
Suppleant 1: SM4HBG (Vald av årsmötet)
Bland övriga ledamöter, valda av årsmötet 2011 och 2012, utsågs till
vice ordf: SM4FNK, till
kassör: SM4DDY, till
sekreterare: SM4SEF.
Genomgång av årsmötesprotokollet. Beslöts att detta skall publiceras på hemsidan.
Kassarapport föredrogs av kassören. Klubbens aktuella tillgångar utgörs av 4910,55 på
pluskontot samt 664,50 i kassan, totalt 5575,05. Av dessa utgör repeaterkontot 322 kr.
Hittills har 18 medlemsavgifter inbetalts.
Till QUA-redaktör utsågs SM4FNK
Övriga funktionärer som utsågs: hemsidan SM4DDY, utgående QSL SM4SEF.
Repeateransvarig, materialförvaltare och stationsansvarig SA4AVS.
Aktiviteter
Planerade aktiviteter är den traditionella radioweekenden vid LME-gården Värmskog 5/5.
SM4HBG skriver blänkare om detta till SSA-bulletinen. Möjlighet till specialsignal
kollas av SM4DDY. Beslöts att klubben bjuder närvarande på fika kl 14 den 5/5.
Vårloppis planeras till lördagen 12/5.
Klubblokalens öppethållande skall vara 19-21 på torsdagarna.
Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
Rapporter
Etermeetinget nu igång på onsdagar från 1900 på 145.250 FM resp 144.300 SSB.
Övriga frågor
Beslöts inköpa 2 fällbara bord.

§9

Nästa styrelsemöte i Värmskog 5/5 kl 16.00. Föreningsmöte 19/4 kl 19 för andra beslutet
ang stadgeändringarna.

§10

Mötet avslutat 20.17.

Ja, där ser vi – svart på vitt – lite av planerna för våren. Dessutom kommer vi
naturligtvis att titta lite på eventuella egna byggen och tekniska diskussioner.

Jag lovade lite snubblande tankar oxo.
Jo, det hände sig på den tiden det fanns gott om Folkparker i landet. Det var dans en
lördagkväll. Ett par dansande hade just löst problemet med att vara ensamma.
Ömsesidigt tycke hade uppstått. Eftersom Hon bodde närmast Parken, bjöd Hon Honom
med sig till sin lya med löfte om te och en kvällsmacka. Det kan vara trevligt efter en kul
kväll på dansbanan. Han följde med och de började snickra en var sin macka och
började värma tevatten. Mackorna var snart klara med gemensamma krafter, så Han fick
äran att bära ut dem till soffan och ställa lite reda inför måltiden. Nu dröjde det ett tag
innan drycken var klar, så Han åt upp båda mackorna.
Det tycker jag var fräckt.

