
 

 

PROTOKOLL fört vid Täby Sändaramatörers höstmöte 2022 

Datum: måndagen den 31:a oktober 2022  

 

1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Claes SM0MPV hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet, 

klockan 19:15. 

Claes SM0MPV startade mötet med att presentera föreningens Styrelse och Funktionärer. 

 

 



 

 

 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mötet beslutade välja Claes SM0MPV till ordförande och Sven-Erik SM0WAV till 

sekreterare. 

3 Val av två justerare för mötesprotokollet samt rösträknare 
Mötet beslutade välja Ulf SA0MEI och Ann SM0ZEU till justerare av protokollet och 

rösträknare. 

4 Mötets utlysande 
Mötet har utlysts på hemsidan och med e-post. 

Mötet beslutade att höstmötet har utlysts enligt stadgarna. 

5 Dagordning 
Mötet beslutade godkänna förslaget till dagordning. 

6 Röstlängd 
Antalet deltagare i mötet var 15 stycken. 

7 Halvårsrapport och ekonomisk rapport 
Föreningens kassör, Dag SM0KDG, presenterade den preliminära (p.g.a. datorstrul under 

dagen) ekonomiska ställningen, per den 31:a oktober. Konstaterades att föreningens ekonomi 

är god. Just nu är resultatet +13764kr. Därifrån avgår bland annat en kvartalshyra, inköpet av 

en effektmeter för VHF/UHF och ferriter till nya OCF-antennen. 

Föreningen har i dag 157 medlemmar (förra året 129), inklusive ständiga medlemmar och 

föreningar. 

Gunnar SM0OTX undrade vilken ränta föreningen har på våra banktillgodohavanden. Dag 

SM0KDG meddelade att den är 0%, men att det är dags att förhandla räntesatsen. 

Mötet beslutade lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna utan kommentarer. 

8 Medlemsavgifterna för 2023 
Det informerades om att årsmötet 2022 beslutade att taket för medlemsavgiften skall vara 

300kr. 

Styrelsen har beslutat att inte ändra nuvarande medlemsavgift. 

Följande gäller således: 

• Årsavgift 230kr 

• Familjemedlem Vuxen 70 kr 

• Ungdom (-25år) 60 kr 

• Livstidsmedlem 2760 kr, för medlemmar äldre än eller lika med 65år. 

• >= 90 år ingen avgift 



 

 

9 Funktionärsrapporter 

9.1 Biblioteket 

Ann SM0ZEU har nyligen övertagit rollen som bibliotekarie.  

TSA har ett utmärkt bibliotek, under ledning av Ann SM0ZEU, med en stor mängd 

amatörradiolitteratur. TSA prenumererar på ett flertal amatörradiotidningar, som finns 

tillgängliga i bibliotekets tidskriftshylla, samt ett nytt tidningsställ. 

Sortering och gallring av vår litteratur pågår. De nordiska amatörradiotidskrifterna har 

gallrats. Elfa-katalogen sparas vart femte år. Det har givit mer platser i bokhyllorna.  

Planen är att utöka antalet bokhyllor genom att ersätta postfacken med nya bokhyllor. 

9.2 Materialförvaltaren 

Magnus SA0MAD redogjorde för föreningens hårdvara, samt inköpen från Bengts SM0HBV 

dödsbo. 

 

9.3 Programverksamheten: 

Första öppna huset efter Covidrestriktionerna arrangerades 2021-10-25. 

Claes SM0MPV informerade om de aktiviteter klubben genomfört under året samt om några 

kommande. Nedanstående har genomförts sedan förra höstmötet. 

 

 

Vårt samarbete med SK0ZA Storstockholms Radioamatörer och SK0UX Kvarnbergets 

Amatörradioförening fungerar utmärkt. 



 

 

Kommander aktiviteter: 

 

9.4 Stationsföreståndaren 

Claes SM0MPV berättade om klubbens bestånd av radioutrustning och övrig utrustning. 

 

 

Repeater SK0MT/R - RU4 är för närvarande i provdrift och ansluten till den antenn som 

tidigare använts till SK0RMT - RU5x. RU4:an kommer senare att monteras på ordinarie 

QTH. Den kommer dock inte längre att vara länkad till 2m - 145.525MHz. 

Repeater SK0RMT – RU5x är tillfälligt nere under tiden som RU4:an är inkopplad på dess 

antenner, se ovan. 

På den digitala repeatern SK0RMT-10 har försök med SVX-link genomförts. Dessa kommer 

att återupptas då antennen är ansluten. 



 

 

Dag SM0KDG och Magnus SA0MAD ser till att alla antenner fungerar. 

 

TSA håller ställningarna, med en trettonde plats, i SSA HF Contest Cup. Hitintills har tio 

medlemar sänt in sina loggartill cupen. 

 

 

 

QSL-kort distribueras från SSA till TSA av Dag SM0KDG 

 

 



 

 

9.5 Utbildning 

Under året har CW-kursen pågått. 

Vid årets amatörradiokurs startade 29 deltagare, vilket resulterade i 9 nya amatörer. 

En ny amatörradiokurs kommer att starta i januari 2023. 

 
 



 

 

9.6 Data och It i klubblokalen 

Vår dataserver kraschade i våras, informationen gick turligt nog inte förlorad, eftersom 

Anders SM0VWM hade backup på innehållet.  

Hans SM0UTY har donerat tre servrar till klubben, så nu kan den som kraschade ersättas. 

Claes SM0MPV tackade, å klubbens vägnar för gåvan. 

Internetförbindelsen sker via AMPTNet och fungerar utmärkt. 

9.7 Vår hemsida 

En ny hemsida har utvecklats efter det att den gamla kraschade. I samband med det har vi bytt 

ISP till InLeed. 

Vår Webmaster Thomas SM0KBD har gjort ett utmärkt arbete med att få i gång sidorna igen 

och samtidigt har de fräschats upp.  

Hemsidan är programmerad i Drupal.  

 

En väldigt användbar funktion som nu tillkommit är möjligheten att kunna prenumerera på att 

få ett meddelande via e-post när något nytt har lagts till på hemsidan. Prenumerationen startas 

under ”Kontakta oss”. Välj därefter ”E-post vid nytt innehåll”. 

 

Det är, förutom Thomas SM0KBD, Dag SM0KDG, Claes SM0MPV och Sven-Erik 

SM0WAV som lägger in information på vår hemsida.  

9.8 Vår lokal 

Claes SM0MPV informerade om den framtida rivningen av skolan och vad det innebär för 

tillgång till vår klubblokal. Diskussionerna med kommunen om framtida klubblokal fortgår i 

en positiv anda.  

Dag SM0KDG påpekade att Claes SM0MPV har gjort ett utmärkt arbete med  att ta fram 

bakgrundsmaterial och initiera kontakter med kommunen.  

Möte tackade Claes med en varm applåd.  

 

 

 



 

 
 

10 Övrigt 

10.1 Val av valberedning  

Vid föreningens senaste årsmöte lyckades årsmötet inte utnämna tre ledamöter till 

valberedningen. Endast en medlem valdes, Johan SM0RGH. Förslaget är därför att 

valberedningen fram till årsmötet 2023 skall bestå av två medlemmar. Claes SM0MPV 

meddelade att vi därför behöver göra ett avsteg från föreningens stadgar, beträffande val av 

personer i valberedning. 

Mötet beslutade med acklamation att välja ytterligare en i stället för två medlemmar i 

valberedningen som stadgarna föreskriver. 

Johan SM0RGH är redan vald och blir sammankallande. 

Mötet beslutade välja Johan SM0RGH som sammankallande för valberedningen 

Mötet beslutade välja Erik SM0JCA som medlem i valberedningen. 

10.2 Information från Distriktsledaren 

Ann SM0ZEU, SSA distriktsledare 0, redogjorde för det kommande distriktsmötet den 19:e 

november. Vid mötet kommer distriktsledare att väljas därefter presenteras tre föredrag: 

• Försvarets radioanstalt – Sveriges larmklocka. Ola Billger FRA. 

• SSA informerar – Ställ frågor till vår ordförande, Jens SMØHEV. 

• DMR – Vad är det som är så bra? Johan SAØBMC. 

Vår förening kommer att vara värd för mötet. 

10.3 Ordet är fritt 

Ann SM0ZEU ”puffade” för SSA:s ungdomsverksamheteten och föreslog att styrelsen skulle 

kontakta dem för att introducera klubbens ungdomar. 

 

11 Mötets avslutande 
Ordförande Claes SM0MPV tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 20:50 

 



 

 

Täby 31:a oktober 2022 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

Sven-Erik Thor Claes Carneheim 

SM0WAV, mötessekreterare SM0MPV, mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

Ulf Meiton Ann Lundell 

SA0MEI SM0ZEU 

 

 

 


