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19:30 RADIOMUSÈET

Radiotidningen QRO Nr 10 – 2005 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer – SK6AG

FÖRENINGSINFORMATION
QRO-bladet är Göteborgs Sändareamatörers organ för
meddelanden och information.
Uttalanden och åsikter som framförs i signerade artiklar är
ej GSA:s eller tidningens egna. Osignerade artiklar tas
enbart in med godkännande av QRO redaktören som då
också tar ansvar för den osignerade artikeln.

Föreningen Göteborgs Sändareamatörer har adressen
Postbox 230, 435 25 Mölnlycke.
Adressen till GSA:s hemsida:
http://www.sk6gsa.se
Kontaktman är SM6ETR Lars Westerlund,
tel 031/21 83 23

Redaktör och ansvarig utgivare är SM6UQP, Robert
Roos, Fjällviolen 8, 424 48 Angered tel: 073-714 21 30.
Redaktionen innehar utgivningsbevis - Nr 26 073.

Medlemsavgiften för år 2005 är 250 kr inkl QRO och
rösträtt. Familjemedlem 150Kr exkl. QRO och inkl rösträtt.
Stödmedlem 50 Kr exkl. rösträtt och exkl. QRO.
Pengarna insättes på föreningens PostGironr: 42 20 64-6.
Styrelsen förbehåller rätten att neka medlemskap
i föreningen varpå inbetald belopp återsändes.

Eftertryck mm får enbart ske med villkoret att källan :
Göteborgs Sändareamatörer – QRO NR och årgång anges.
Artiklar till tidningen får vara skrivna precis hur som
helst. Inga konstiga reklambyråkrav eller annan ologiskt
tjafs, såsom krav på färg, upplösning med mera föreligger.
Bilder kan få vara i valfri digitalt format.
JPG,GIF,TIF,EMF,WMF etc. går utmärkt. Vid vanliga
foton vänligen bifoga frankerat svarskuvert för retur.

Bidrag till repeatern SK6SA/R och andra frivilliga bidrag
insättes på samma postgironummer. Frivilliga bidrag
mottages med stor tacksamhet.
Månadsmöten hålls i Radiomuseet, Anders Carlssons gata
2 (Lundbystrand) andra måndagen i månaden klockan
19.30

Bidrag kan skickas till sm6uqp@sk6gsa.se
Manusstopp är kring den 20:e varje månaden innan QRO
utkommer. För ej beställt material ansvaras ej.
SK6AG / SK6GSA
Klubbstugans adress är Gamla Boråsvägen 2.
Tel öppet-hus kvällar: 031 – 472 599
(031-GSA 599 från mobiltelefon)
GSA-nätet GSA-nätet och kvällsbulletinen sänds över
repeatern
SK6SA/R (RV52 / R2, frekvens 145,650 MHz) varje
söndag kl 20.00 utom vid sommar- och helguppehåll.

Valberedning 2005
SM6CUF
Ragnar
SM6LUX
Jörgen
SM6EHL
Martin

031-12 08 01
031-330 74 09
031-29 65 54

Revisorer 2005
SM6YAT
Erik
SM6LUX
Jörgen
SM6TEU
Lennart

070-3535746
031-330 74 09
031-29 05 14

Repeaterfrekvens för GSA´s 10 met.repeater
29680 / 29,580 ut/in

STYRELSEN 2005
Ordförande
SM6ETR
v. ordförande
SM6UQP
Sekreterare
SM6VYP
v sekr.
SM6XYY
Kassör
SM6UTB
Ledamot
SM6VAT
Ledamot
SM6NEF
Suppleant.
SM6VHZ
Suppleant
SM6XHZ

Lars Westerlund
Robert Roos
Valentin Eriksson
Jan Persson
Thomas Karlsson
Stefan Karlsson
Marieanne Sandin
Dick Lindgren
Bodil Johansson
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031- 21 83 23
073-714 21 30
031-331 60 97
031- 48 74 03
031- 48 50 21
0303-542 02
031- 40 47 72
031- 48 49 02
031- 43 24 94

STADGAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN
GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER
Reviderade 2005-09-12
§ 1
Ändamål
Föreningen, som är ideell och opolitisk har som ändamål att sammanföra personer,
intresserade av amatörradio och tillvarata gemensamma intressen och aktiviteter,
huvudsakligen i Göteborgsområdet.
§ 2
Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god
samförstånds- och kamratanda verka för föreningens bästa. Medlem, som bryter
mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen, kan av
styrelsen uteslutas ur GSA. Styrelsen förbehålles rätten att avslå medlemsansökan i
enskilda fall varvid inbetald medlemsavgift återsändes till den sökande.
§ 3
Medlemsavgift
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av novembermötet och skall
erläggas före februari månads utgång. Ny medlem, som erlägger årsavgift i oktober
månad eller senare anses ha betalt även för nästkommande år. Årsmötet kan utse
medlem, som främjat föreningens syften på ett förtjänstfullt sätt till hedersmedlem.
Denne är då befriad från årsavgift.
§ 4
Sektioner
Intresserade av något speciellt avsnitt inom föreningens verksamhetsområde kan
sammansluta sig i sektioner. Dessa skall dock sanktioneras av styrelsen.
§ 5
Föreningsmöten
Månadsmöte skall hållas varje månad utom på sommaren. Kallelse till föreningens
möten sker på sätt som bestäms av styrelsen.
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§6
Årsmötet
Årsmötet skall avhållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet
skall av styrelsen tillsändas medlemmarna under senast kända adresser, senast
sju dagar före mötesdagen. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista för
årsmötet och avskrift av inkomna motioner. Vid årsmötet skall beslutsprotokoll
föras.
Vid årsmöte skall följande punkter ingå:
1. Mötet öppnas.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden justerar mötesprotokollet.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
7. Frågan om dagordningens godkännande.
8. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret.
9. Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret.
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret.
11. Behandling av eventuella styrelseförslag.
12. Behandling av inkomna motioner.
13. Mötets avslutande.
För sammanställning av ovan nämnda styrelse- kassa- och revisionsberättelse
svarar de för det aktuella kalenderåret valda representanterna.
Vid årsmötet får endast ärenden som varit angivna i kallelsen avgöras.
§7
Budget och årsavgift, val av styrelse
Vid månadsmötet i november skall, för nästkommande kalenderår, budget och
årsavgift fastställas samt val av styrelse, suppleanter och revisorer verkställas.
Skriftlig kallelse tillsändas medlemmarna på sätt som stadgas för
årsmöteskallelse. Till kallelsen skall bifogas valberedningens förslag, om denna
ej tidigare blivit skriftligen meddelad medlemmarna.
Vid detta månadsmöte skall beslutsprotokoll föras och följande punkter
förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden justerar mötesprotokollet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
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5. Frågan om dagordningens godkännande.
6. Val av ordförande för nästkommande kalenderår.
7. Val av tre styrelseledamöter för de två kommande kalenderåren.
8. Val av två styrelsesuppleanter för nästkommande kalenderår.
9a Val av två revisorer för nästkommande kalenderår.
9b Val av en revisorsuppleant för nästkommande kalenderår.
10. Val av valberedning, inför nästa års val av styrelse och revisorer, bestående
av tre personer, varav en är sammankallande.
11. Budget och årsavgift för nästa kalenderår fastställes.
§ 8
Val
Val och beslut sker genom öppen omröstning. Varje fullbetalande medlem samt
familjemedlem har rösträtt. Stödmedlem äger ingen rösträtt.
Rösträtt kan även utövas genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha
högst en fullmakt, som skall vara bevittnad av två personer.
Motion som medlem önskar få behandlad på årsmöte, skall vara styrelsen
tillhanda skriftligt före januari månads utgång. Styrelsen skall bifoga inlämnade
motioner och yttranden över dessa i kallelsen till årsmötet.
§ 9
Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter, samt två
suppleanter. Ordförande väljs för en period av ett år, ordinarie ledamöter för två
år, samt suppleanter för ett år. Ordinarie ledamöter väljs så att de är valda med ett
års förskjutning gentemot varandra. Suppleanterna deltar i styrelsemötena.
§ 10
Revision
Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.
Bokslutet skall vara verkställt senast 31 januari. Resultat och balansräkning,
inventarieförteckning samt styrelsens verksamhetsberättelse skall då för granskning överlämnas till utsedda revisorer. Revisorerna skall granska föreningens
räkenskap och ta del av styrelsens protokoll, kontrollera vården av föreningens
egendom samt i övrigt kontrollera att av styrelsen fattade beslut är i enlighet med
föreningens stadgar.
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Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge revisionsberättelsen, vari
ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. Revisionsberättelsen skall
vara tillgänglig för medlem, som önskar ta del av inne-hållet. Till eventuell
anmärkning i revisionsberättelsen skall styrelsens yttrande bifogas. Revisorerna
äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av styrelsens protokoll och
övrig verksamhet. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.

§ 11
Teckningsrätt
Föreningen tecknas av dess ordförande eller kassör.
§ 12
Ändring av stadgar
Beslut om ändring i föreningens stadgar skall för att vara giltigt fattas på två
föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum och med minst två
tredjedels majoritet.
Av ovan nämnda möten skall ett vara ordinarie årsmöte.
Ändringsförslaget skall bifogas i kallelsen till vardera mötet.
§ 13
Medlemstidning
Styrelsen utser ansvarig utgivare av medlemstidningen.
§ 14
Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas på två, med
minst två månaders mellanrum, föreningsmöten med minst två tredjedelars
majoritet. Av ovan sagda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Föreningens
tillgångar skall vid upplösningen tillfalla ändamål, som överensstämmer med
föreningens syften och som beslutats vid sista årsmötet.
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KLUBBINFORMATION
En annorlunda QRO! Lite tunn, men nästa gång blir den desto tjockare!! Det hela
beror på att Robert –UQP har haft mycket att stå i. I fortsättningen skall vi hjälpas åt
–UQP och jag –NEF.
Om någon har några kort, som är tagna under sommarens olika aktiviteter, så tar
Robert gärna emot dem och lägger in dem i nästa nummer av QRO. Då kan vi få
ett nummer fyllt med text och bild från fielddays m.m.
På septembermötet klubbades stadgeändringarna igenom. I detta nummer får ni de
nya stadgarna. Sitter i mitten – lätt att riva ut! Det är därför denna sida kommer lite
långt bak.
Nu är det dags!!! Nu kan den som vill få sin tidning hem med e-mail! Fördel: den
kommer tidigt, behöver inte vänta på att bli tryckt, den blir i färg! Vi spar ju också
lite pengar för klubben. Pengar som kan användas till utrustning och aktiviteter.
Den som är intresserad kan höra av sig till mig. sm6nef@sk6gsa.se

På månadsmötet i oktober får vi höra Kenneth Wassberg hålla föredrag om FRO.
Kenneth är ordförande för FRO Väst och har säkert mycket att berätta.
Välkomn!!

Vår QSL-manager sedan många år tillbaks, SM6TEU Lennart, har fått en
efterträdare. Det blir Rickard SM6YOU, som tar över verksamheten.
Vi tackar Lennart för ett fint arbete och hälsar Rickard välkommen till slitet med
lådorna!
Tyvärr kan inte Rickard vara på plats på detta månadsmöte, men kommer att finnas
med på novembermötet. Ni kan alltså inte hämta QSL-kort denna gång!

En liten påminnelse!
Det är dags för valberedningen att jobba! Hjälp dem med förslag. I novembernumret av QRO skall deras förslag till styrelseval finnas med. På november mötet
skall styrelse, supleanter och revisiorer väljas. Vi skall också fastställa budget och
årsavgift.
Ett stort tack till Janne –USB, som ställt upp och hjälpt mig så att detta nummer blev
till!!
73 o 88
de –NEF Marieanne
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GÖTHEBORG
G.S.A. går till sjöss med Götheborg III
Så har det äntligen hänt. Ostindienfararen Göteborg III lämnar Staden Göteborg
den 2 oktober för sin färd mot Shanghai. Resan är dock styckad i 12 delar, 6 på
vägen ner och 6 på vägen hem. Elevgruppen kommer att bytas ut vid varje etapp.
Det är i dessa elevgrupper som vi hoppas att få med minst en radioamatör. Den
första etappen som går från Göteborg till Cadiz i Spanien finns Robert SM6YEH
med i. Där finns även David och Tim med som dock ännu inte har eget cert med
men som ämnar att ta detta så snart dom hinner. Dessa två glada sjömän kommer
att vara –YEH behjälplig under färden. Nu gäller det för oss att finna nya amatörer
till de återstående 11 etapperna. Med gott humör och lite tur ska nog kunna få
minst en amatör på varje etapp.
Den anropssignal som kommer att användas ombord blir 8S8BT. Suffixet BT
tarvar kanske en förklaring. Efter att ha sökt på diverse internetsiter fann vi att
Kinas evenemangsprefix är just BT och då tyckte vi att det skulle vara en fin gest
mot kineserna att använda detta prefix som vårt suffix.
Stationen ombord blir en IC 706 MK II med en AH-4 automatisk antennavstämningsenhet. Själva antennen blir en tråd som lindas runt ett stag till mesanmasten eller en mobilpinne. Just i skrivande stund har radion ingen fast plats utan
får plockas fram vid varje tillfälle. Vi hoppas att det ordnar sig bättre under färden.
Man får ha lite förståelse för det att just nu, en vecka före avresedagen är det
väldigt stökigt och att amatörradion inte får någon högre prioritet. Jag var ombord
på fartyget den 20 september 2005 och det var mängder med besökare blandat med
hantverkare om varandra.
Frekvenserna är ännu inte spikade men kommer antagligen att bli runt 3765 KHz
och 14265 KHz (+- QRM)
Vi ska även kontakta de lokala amatörradioklubbarna i de städer dit fartyget löper
in. Även tillstånd från respektive lands telemyndighet ska ordnas. Det vore ju bra
om amatörradion kunde användas även inne i hamn.
Det hela har gått väldigt fort den senaste tiden. Det gäller nu för oss i GSA att
samla alla resurser om vi ska kunna lyckas bra med projektet. Vi efterlyser
operatörer som iland, hemifrån, kan ge våra gossar till sjöss den hjälp som dom
kan tänkas behöva. I första hand tänker jag på dom som är vana att köra en pile up
och som kan tänka sig att hålla ordning på frekvensen, kanske genom att lägga upp
kö och liknande.
Hör av er till mig, SM6ETR 031 – 21 83 23. Även om ni inte är med i GSA och
kan hjälpa till så tar vi tacksamt emot alla den hjälp vi kan få.
Mer information finns att hämta på GSA:s hemsida www.sk6gsa.se och på
www.soic.se
SM6ETR Lasse
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