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Kursstart!
Nu startar vi vårens omgång av kursen ”Bli sändaramatör”.
Tisdagen den 6:e mars, kl.18.00 samlas de som anmält sitt intresse, vid
järnvägsmuséet i Gävle. Vi kommer
att ha 10 st sammankomster som avslutas med provavläggning den sista
kvällen.

Lasse, SM3RMH

Distrikt 3. Möte

Lördagen den 31:a mars är det dags för distrikt 3:s vårmöte. Denna gång
samlas vi vid SI9AM i Utanede. För mer information, se http://distrikt3.ssa.se/
SA3ARK, SM3NTA och SM3RMH har för avsikt att åka på mötet.
Lasse, SM3RMH

Sedan sist

SM3MTF, Lennart, förklarade för oss hur man kurerar
störningar från den egna stationen men även hur man
vi själva blir kvitt störningar från den egna stationen.
Mats, SM3EMJ

Organ för Gävle Kortvågsamatörer

2
Förslag till

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse

ÅRSMÖTESDAGORDNING
för Gävle Kortvågsamatörer, 2007-03-07
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare

Då är mars månad i antågande och som en rätt intressant iakttagelse, så kan jag konstatera att 2007
och 2005 är väldigt identiska vädermässigt sett. En
varm trist januari med blåsväder i södra Sverige. Februari månad, mycket snö. Mars, ja så långt kan vi inte
säga något om, men förhoppningsvis kan den vara
snörik.
Dags för ny kurs, diverse radiosamband, distriktsmöte och SSA:s årsmöte. Det är några av senvinterns aktiviteter. Nu satsar vi för fullt och det känns som om vi
är på rätt spår.

c) 2 st protokollsjusterare
3. Fastställande av dagordning
4. Godkännande av kallelsen
5. Verksamhets- och ekonomisk berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
a) Kassör, 2 år
b) Vice ordförande, 2 år
c) 2 suppleanter, 1 år vardera
d) Fyllnadsval av sekreterare, 1 år
9. Val av revisorer
a) Två ordinarie, 1 år
b) En suppleant, 1 år
10. Val av valberedning

Klubbens årsmöte kommer att avhållas den 7:e
mars och jag hoppas att det blir bra uppslutning på
mötet. Vi ses väl där?

a) Sammankallande, 1 år
b) Två ledamöter, 1 år
11. Val av övriga funktionärer, 1år
12. Val av kontaktpersoner
13. Verksamhets och budgetförslag från styrelsen

73 de Lasse SM3RMH

14. Fastställande av medlemsavgifter för 2008
a. Höjning av medlemsavgiften med 50 kr. Förslag från styrelsen

Du kollar väl din medlemsavgift på
klubbens forum? www.sk3gk.net/forum

15. Motioner och förslag, inlämnade enligt stadgar
a. Val av hedersmedlem.

Förslagsställare: SM3CLA

b. Stadgeändring.

Förslagsställare: Styrelsen

16. Årsmötets avslutning

Det är dags för alla medlemmar att betala medlemsavgiften för 2007
Betalas på PlusGiro 33 19 90-2.
Ordinarie avgift är 100 kronor.
Familjeavgift är 150 kronor.
Reducerad avgift är 50 kronor (ej förvärvsarbetande).
Följande medlemmar har betalat avgiften:
5 jan: SM3HAD och SM3PLP, SM3XRM, SM0MFP
9 jan: SA3AFE, SM3KOR
10 jan: SA3ARK, SA3ARL, SM3DYB, SM3WIS, SM3YNZ, SM5DHQ, SM5VTO
11 jan: SM3NJ, Henry Berglund, Sture Wahlman
16 jan: SM3FZK, SM3SNX
17 jan: SM0SVX, SM5PEY
18 jan: SM3KIF
19 jan: SM3GUE
22 jan: SA3AES
23 jan: SM3JKN, SM3UXY, SM5YBE
24 jan: SM3AKX, SM3EYD, SM3RMH, SM3UQY
25 jan: SM3ACI, SM3ARM, SM4LCF
26 jan: SA3AFB, SM3GOC, SM3VED
27 jan: SM3WEO
29 jan: SA3AFC, SA3ARQ, SMOMFP, SM3AGH, SM3CBR OCH SM3ULC, SM3DGP, SM3HMO, SM3IIE, SM3LEQ, SM3MTF, SM3RCZ, SM3UYO,
SM3XLX, SM3YOM, SM3YSE, SA4AER, SM5BS, Daniel Hagström
30 jan: SA3ARM, SM3CRY, SM3DGG, SM3FJA, SM3FKL, SM3GXG, SM3IFA, SM3RDU, SM3RPK, SM3XIK, SM3WFR, SM3YHS
31 jan: SM2JHD, SM3AVQ, SM3CFW, SM3CYO, SM3EMJ, SM3FML, SM3HCR, SM3HHI, SM3IGL, SM3INR, SM3JDJ, SM3NTA, SM3LAU,
SM3SRU,
SM3VFE, SM3XSE, SM4UJA, SM4WWO, SM5UDI, SM7RBZ
1 feb: SM3MXR, SM3UDJ, SM3YYB
2 feb: SM3ADR, SM3UFF
5 feb: SA3AFA, SM3LEI, SM3SGP
7 feb: SM3GKK
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Full fart på sambanden
Sambandsbilen har börjat användas
Många tappra radiooperatörer har farit ut i skogarna
för att vi ska kunna genomföra våra uppdrag åt motor– och skidklubbarna.
Glädjande nog så har många radiooperatörer upptäckt det geniala att utnyttja Internet, både till att anmäla sig och till att ta emot kartor m m på, vilket har
avlastat mig som sambandsansvarig.
Det har sparat tid och underlättat, speciellt som jag
har varit borta på utbildning under fyra veckor och
endast varit hemma under veckorna. Då har jag kunnat gå ut på Internet från utbildningsorten ca femton
minuter om dagen och kollat av anmälningarna samt
fört in dessa på mina elektroniska filer som jag har
med mig i ett litet USB-minne.
Det blev däremot manfall till Hälsingeratten, dels p
g a sjukdom och för få anmälda, dels beroende på att
arrangören missat att det behövdes fler än som var Segraren i Hälsingeratten, Mats Jonsson från Forshaga, passerar
beställt från början. Som vanligt fixade vi det hela 1:a radiokontrollen på sträcka 3, SK3GK/Z35, bemannad av
med stor hjälp av några Hudikamatörer och med flytt SM3AVQ, Lars, under tävlingen den 17 februari.
Foto SM3AVQ, Lars
av folk där Kjell, SM3LEI, fick dra ett stort lass, speciellt som hans fikapaket försvann!
Ove, SM3NTA
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Årsmöte
onsdag 7 mars 2007
klockan 19.00
i
Kvarterslokalen
på Hövdingavägen 31

Parkera vid ICA Plus och gå i riktning mot de stora parabolantenner som syns
på andra sidan Hövdingavägen

Incheckning via 145.400 MHz

APRS på ett annorlunda sätt
SM4UZM, Jon, och SM4WWO, Robert,
berättar
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

