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TILL SALU
KOPEK AR-1002 Rotor.
HANDIC Nätagg 12V /1,5A.
DLS 160.
BEAM10 el 2m,
BEAM 10 el 2m, BEAM 16 el 2m.
Kontakta SM3ACI / Steve
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Ordförandens Rader:
Samband och Radio Händelser 2011
Fieldday:
Rävjakt:
Contest:
Data:
AntennSidan:
Lars Olsson Fonder:

sida 2
sida 3
Inget nytt
Inget nytt
Inget nytt
Inget Nytt
Inget nytt
sidan 4

Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.
Månadsmöte Januari

2012

Årets första månadsmöte äger rum onsdagen den 11:e januari klockan 19.00 i
Gävle Folkets hus. Adress: Södra Centralgatan 10.
Förutom sedvanliga mötesförhandlingar och fika kommer vi denna gång att ha
en allmän diskussionsafton angående våra aktiviteter.
Månadsmöte Februari

2012.

Information kommer att finnas på hemsidan i slutet av januari.
Väl mött, hälsar GKA:s styrelse genom SM3EMJ/Mats

Från valberedningen
Valberedningen vill få tips på personer som är villiga att ingå som funktionärer
i GKA och som kan tänkas ställa upp i styrelsearbetet.
Meddela någon i valberedningen senast den 1 Februari 2012
SM3CLA, SM3CBR, SM3MTF

Månadsmöten 2012
Onsdag 11 Jan. klockan 19.00
Onsdag 7 Mar. klockan 19.00
Onsdag 2 Maj. klockan 19.00
Onsdag 5 Sep. klockan 19.00
Onsdag 7 Nov. klockan 19.00

Onsdag 1 Feb. klockan 19.00
Onsdag 4 April. klockan 19.00
Onsdag 13 Juni. klockan 19.00
Onsdag 3 Okt. klockan 19.00
Onsdag 5 Dec. klockan 19.00

Möteslokal är hos ABF i Folkets Hus i Gävle, Södra Centralgatan 10
Fika med dryck kan köpas på plats.

Ordförandens rader
November/December 2011
Eftersom inte Ordf skickat någon text att lägga in här så förblir den tyvärr tom. Red.

VICE ORDFÖRANDENS RADER
Ja, så är ännu ett år till ända.
Som vice ordförande önskar jag alla medlemmar i
Gävle Kortvågs Amatörer ett

Hoppas att det blir ett bra år för föreningen och dess medlemmar, med intressanta
månadsmöten och med många andra aktiviteter.
På tal om aktiviteter, så har vi också dragit igång det här med rävjakter igen.
Initiativet har tagits av CLA, som också är sammankallande inom ramen för detta.
Till våren kommer några intresserade medlemmar att träffas och diskutera hur vi skall
lägga upp aktiviteten på detta område av vår hobby.
Beträffande månadsmötena, så är jag i full gång med att leta efter folk, som har något
intressant att berätta.
Nu på januarimötet, eftersom det är 2012 års första möte, tänkte jag att det ska bli en
allmän diskussionskväll över hur vi skall använda det kommande året inom
Gävle Kortvågs Amatörer.
Om mötespunkten, se annan plats i tidningen.
Väl mött på Januarimötet.
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UTLÅNAS
Jag har köpt två CD-skivor som intresserade i klubben
kan få låna av mej.
”The story of the Enigma”
History, Technology & Deciphering
“Amateur radio gives you 2 million friends”
Jan 2010 by SM7WT
SM3CLA / Karl-Olof Tel. eller e-mail: Se listan.

Webbredaktör:
SA3ARK/Dan
GKA:s e-post:
info@sk3gk.se

.

14 januari: Skutskärsratten. 16 medverkande behövs
18 februari: Vinterpokalen. Minst 20 medverkande behövs
19 februari: Bessemerloppet (skidor) 3 varmt klädda medverkande behövs.
3 mars: Gestrikeratten. Minst 16 medverkande behövs.
31 mars: Sambandsträff med arrangörerna kl 12. Sammanfattning av säsongen. Plats
meddelas senare
22 september: Malmtjärn Runt. Minst 16 medverkande behövs
Oktober: Pizzaträff
November: Sambandsträff med arrangörerna inför kommande säsong
Info finns på internet på denna sida http://doodle.com/xzye9warfai2ds7q#table

SMS:
Påminnelse om anmälan sänds till alla gruppmedlemmar före varje samband
vare sig man har anmält sig eller ej. Om man tidigare har svarat behöver
man inte svara på detta SMS. Det är viktigt att du har angett rätt
mobilnummer till oss, annars får du inte denna påminnelse. Om du inte vill
vara aktiv i sambandsgruppen så vill vi att du meddelar detta så vi tar bort dig
ur SMS-listan.

Detta är klippt från vår klubbsida www.sk3gk.se. Kolla
där för aktuell information eller skicka e-mail till
samled@sk3gk.se (Reds anmärkning)
Radio händelser under 2011:
Ännu ett härligt Contest År är till ända och på www.hfcup.se kan man se flera flitiga amatörer
från SM3-land bland dom 50 bästa.
På SSA:s hemsida går det att se vilka fina prestationer flera av oss gjort på Månadstesten.
Jag vill härmed tacka –ARL/Fredrik,-ARK/Dan,-SGP/Gunnar,-CBR/Dick mfl för att ni ställt
upp med hjälp, råd, idéer, erfarenhet (SAC, mastbyggen mm), ”Pris för ett föredömligt test
beteende” och en positivt kamratskap.
GOTT NYTT CONTEST ÅR 2012 från SA3BGM/Tony

Redovisning avseende året 2011 beträffande

Lars Olssons Fond

Ingående saldo 1/1 2011
( Inkl. ränta för 2010 /=234,12kr/ – skatt /=99.00kr/ )

25.914,80kr

Utgifter 2011
1. Inköp av 2st FT-8900

6700kr

2. Inköp av 2st presentkort till flygsimulatorflygning
för hedersmedlemmarna: SM3EMJ och SM3NJ

800kr

3. Överföring av ”Tekniskt magasin” (9/1 1983) från
VHS till DVD

295kr

4. Porto för trpt av ovanst. till SM5ACQ och SM3ZBB

120kr

5. Inköp av 15st orienteringskartor för rävjakt, över Norrlandet

150kr

6. Inköp av en styck manskapsbod till radiosambandsgruppen

9000kr

Summa utgifter 2011:

17065kr

Saldo, att överföra till 2012 års bokföring:

SM3AVQ, SM3CBR, SM3CLA
Fondförvaltare

8849,80 kr

