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KRAS – Kalmar Radioamatörsällskap
KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

Pg 11 13 18-2

Besöksadress: Rigavägen 2b
Tidningsredaktionen
E-mail
Klubbkväll:
Klubbstation:
Repeatrar:
Fyrar:

krasnytt@sk7ca.org
info@sk7ca.org
Tisdagar kl: 19.00
SK7CA
SK7CA/R RV48 och RU384
SK7MHH 432.440MHz + 1296.940MHz + 2320.940 MHz

Hemsida på internet:
E-mailreflektor:
Medlemsavgift:
Lyssnaramatör:

http://www.sk7ca.org
sk7ca@ham.te.hik.se
200:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 250:75:-

STYRELSE och FUNKTIONÄRER
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning
Sammankallande
Materialförvaltare
Redaktör
Auktionsgeneral
QSL-manager in
ut
Sambandansvariga
Stationsföreståndare
Tekn ansv Repeater
Fyransvarig
Paketansvariga
BBS ansvarig

Tommy
Ulf
Kaj
Bertil
Magnus
Tonny
Lars
Conny
Ted
Magnus
Ulf
Tommy
Bengt
Tonny
Kaj
Kaj
Sven-Åke
Rolf
Ulf
Örjan
Rolf
Conny
Sverker
Rolf
Tommy

SM6NZB
SM7SEK
SM7OFY
SM7FCV
SM7TVC
SM7NUN
SM7JMA
SM7GMD
SM7SHY
SM7HGY
SM7ATL
SM7WVG
SM7RDX
SM7NUN
SM7OFY
SM7OFY
SM7NNJ
SM7OHE
SM7SEK
SM7PXS
SM7OHE
SM7GMD
SM7THS
SM7OHE
SM7NZB

070-580 8668
0480-12622
0480-473004
0481-54066
0480-473834
0480-478304
0480-87816
0480-492333
0485-31936
0480-474856
0480-85451
0485-35440
0480-26959
0480-478304
0480-473004
0480-473004
0480-12552
0485-31609
0480-12622
0481-17944
0485-31609
0480-492333
0481-16176
0485-31609
0480-498846

Detta nummer av KRAS-nytt har redigerats av Kaj SM7OFY.
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Ordförande
har
ordet
Min tid i Kalmar är slut för denna gång när ni läser detta. Jag flyttar till Göteborg. En Göteborgs arkitekt
hade just börjat jobba här och vi byter helt enkelt lägenhet. Jag kommer att ingå i en beredskapsstyrka
för fd. Telias datorer numera i Alingsås men serva datorer runtom distriktet på dagarna.
Jag kommer att sakna er och klubbstugan som varit lite som ett andra hem jag kunnat besöka ganska
ofta.
Det återstår att se om jag har möjlighet att deltaga något på större aktiviteter under det kommande
året. Vice Ordf Ulf SM7SEK får ta över till årsmötet hinner välja ersättare.
Mitt letande efter utlånade radiogrejer gav bra resultat. Just nu är det bara två DUBUS böcker och en
antennavstämmningsenhet jag saknar. Med mitt minne så kan jag ha sålt den .....
Jag lämnar 1296 MHz Parabolen uppe i 32m masten och 432 MHz slutsteget samt två datorer för
loggning så testandet inte behöver stanna upp. Tobbe SM7EOI håller på att bygga upp ersättnings
utrustning för min 1296-transverter som jag tar med mig och det blir med ännu högre uteffekt tack vare
TUG moduler från SK0CT.
Stort tack till er alla för en fin tid i Kalmar
/ 73 Tommy SM6NZB
----------------------------------------------------------------------------------------

STYRELSEN TACKAR
Då SM6NZB Tommy flyttar från orten och inte längre kan ikläda sig rollen som ordförande för klubben
vill Vi i styrelsen och övriga medlemmar rikta vår uppskattning till Tommy som under lång tid varit en
aktiv och drivande person i klubbens aktiviteter.
Han har axlat ordförandeposten med bravur och har alltid ställt upp för oss övriga i klubben. Dessutom
har han haft en stark position när det gäller att skänka gods till auktioner som är så viktiga för vår
fortlevnad i klubben. Vi kommer att sakna Dig Tommy, men vill önska Dig lycka till med ditt nya jobb
och hoppas att Vi i framtiden kan hålla kontakten och träffas trots den geografiska förändringen till
Göteborg för din del.
Du har varit mycket drivande i klubbens testkörningar. Du har format och satt prägel på vår verksamhet
senaste åren och Vi hoppas att Vi kan föra den andan vidare.
För styrelsen och övriga medlemmars talan. Sekreteraren SM7OFY Kaj
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KRAS Höstauktion
Klubben anordnade som vanligt en höstauktion för intresserade spekulanter utanför klubbhuset.
Lördagen 25 Oktober inträffade denna tillställning och föregicks som alla år av en välfylld loppis bland
medlemmar och övriga intresserade personer. Prylar köptes och såldes på bord och som senaste åren
även uppvisat en fluga att komma med bakänden på bilen fylld med godsaker.

Foto: SM7OFY

Här stoltserar SM6NZB Tommy med en i mitt tycke mest intressanta välfyllda sortimentet. Merparten
av godset var "rejäla prylar" och kanske inte så mycket loppis saker. Men detta beror nog på den
storstädning i gömmorna inför den stundande flytten från Kalmar till Göteborg.

Foto: SM7OFY

Inomhus förevisades godset inför startskottet till auktionen. Mängder med auktionsgods var på plats.
Både bra att ha saker till lite mer "junk" låg och väntade på att fraktas hem till hugande spekulanter för
att visas upp till förväntansfulla YL samt XYL ( ironi). Tyvärr så fanns det inte så mycket gods som
man kan använda att mildra "smällen" med när man kommer hem med bilen fylld till bristningsgränsen.
Tidigare har vi alltid fått in golvlampor samt bordslampor till att blidka våra bättre hälfter, men då dessa
"lös" med sin frånvaro hoppas jag att hemkomsten inte blev alltför hård.
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Foto:SM6NZB

Vädret var väl hyfsat, men visst kunde det varit lite varmare en sådan här dag. Hoppas bara att alla
som deltog fick på sig varma kläder innan man styrde kosan till klubben. Kiosken var öppen, så varmt
kaffe med kaka eller en rykande het korv med bröd värmde nog lite i den lite bistra kylan.
Vi körde ett ganska högt tempo på utropen och avbröt lite oftare än tidigare auktioner bara för att
deltagarna kunde få i sig lite varmt från kiosken. Dessutom blev man ganska kall av att bara sitta still
på stolarna. En del personer stod upp under hela auktionen och jag tyckte spontant att det vore
skönare att få sitta ner. Men efter ett tag kom jag på att orsaken till detta var bland annat att man
kunde få igång lite värme om man stod upp och rörde sig lite.

Foto: SM6NZB

Vårt vanliga lotteri bjöd på en del trevliga nyheter. Som tidigare fanns det en del mindre lotterivinster
att kvittera ut under dagens lopp. Men i år lyckades vi att få till en ICOM IC2100H som högvinst.
Lotterna flödade ut i en strid ström och många köpte ett storat antal lotter bara för att vara säkra för att
vinna radion. Den lyckliga ägaren till den blev Björn som för närvarande läser upp till cert på Högalid.
Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt deltagit och bidragit till denna trevliga och i klubben så
viktiga aktivitet för vår fortlevnad. Godsgivare, utbärare, datorregistrerare, kioskpersonal samt alla som
närvarit och ropat in gods bidrar till att Vi kan genomföra detta evenemang i klubbens regi.
Dessutom är det mycket trevligt att kunna träffas och umgås som personer utanför vår trevliga hobby.
Alltså ett varmt tack till Er alla
Mvh Auktionsgeneralen SM7OFY Kaj
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Aktivitetskalender
DEC
21

Sista kvartalstesten för detta året. (Du är väl med i klubbens tävling?)

24

Tomten kommer kanske med hårda paket.

JAN
1

Premiär för 28/29 MHz contest. http://ham.se/vhf för regler.

13

Första klubbkvällen för 2004.(SM7EOI Tobbe stugvärd)

FEB
MARS
6

Eskilstuna loppis SK5LW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När skrev DU en artikel eller annons till
KRAS-NYTT senast ???????
Bryt trenden och hör av dig till redaktionen
inför kommande nummer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SWEDISH RADIO SUPPLY AB, BOX 208, 651 06 KARLSTAD.
Tel.: 054-67 05 00
FAX: 054-67 05 55
http://www.srsab.se
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STUGVÄRD EFTERLYSES
På grund av att vår ordförande SM6NZB Tommy flyttar, söker klubben en person som vill ta på sig
stugvärdssysslan i Tommys ställe. Du ansvara för att under dina veckor se till att stugan låses upp på
tisdagarna och att det finns kaffe och fikabrödbröd till alla personer som kommer på besök.
Intresserad ??? Kontakta någon i styrelsen omgående
Mvh Kras styrelse genom sekreteraren sm7ofy Kaj

-------------------------------------------------------------

SWEDISH RADIO SUPPLY AB, BOX 208, 651 06 KARLSTAD.
Tel.: 054-67 05 00
FAX: 054-67 05 55
http://www.srsab.se

Bygg AB AGNE LORENTSON
Ostmästargränd 2
Tel bostad:0480-47 36 79
Lager:0480-47 52 10
Lindsdalsvägen 111
Mobiltele:070-249 44 44
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
28/10-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7EOI, SM7NZB, SM7FCV, SM7OFY, SM7UPK, SM7HGY, SM7SPP, SM7TVC, SM7SEK,
SM7PXS, SM7OHE, SM7GMD, SM7ATL
1. SM7NZB Tommy öppnade mötet.
2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.
3. Justeringsmän blev SM7TVC Magnus samt SM7SEK Ulf.
4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
5. Kassarapport: Kassa: 1464:- Postgiro:10 765:6. Nästa styrelsemöte 25 Nov 2003. (SM7OFY stugvärd).
7. Övriga frågor:
Ekonomisk redovisning från klubbens höstauktion gavs av auktionsgeneralen SM7OFY Kaj.
Godsförsäljning innan auktionen
Handkassa från auktionen
Vinst från kiosken
Lotteri vinst
Kundfodringar från auktionen
Summa:

2305:3528:420:2404:2150:10 807:-

Pengar och kundfodringar gavs med varm hand till kassören SM7FCV Bertil.
70cm och 2.3GHz fyrarna är monterade och i drift. 1296MHz fyren har lite monteringsjobb kvar hemma
hos SM7THS.
Styrelsen söker en sysop till aprs-noden på högskolan. Intresserade kontaktar styrelsen omgående.
2st konvektorelement med korttidstimers har inköpts och är monterade i klubbstugan.
Vägen upp till klubbstugan är sladdad (skrapad) genom SM7UPK's försorg.
Kostnad för detta godkände mötet med 200:-.
Elförbrukningen kan minskas om alla stänger av radio/datorer/skärmar efter sig.
Mötet ber alla att komma med förslag som kan minska elförbrukningen på klubben.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 28 731 kWh.
(månadsförbrukning 285kWh/mån)
8. Mötet avslutades
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
25/11-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7TVC, SM7SEK, SM7NUN, SM7NZB, SM7OFY, SM7EOI, SM7XWM, SM7FCV,SM7GMD,
SM7HGY, SM7UPK
1. SM7NZB Tommy öppnade mötet.
2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.
3. Justeringsmän blev SM7TVC Magnus samt SM7SEK Ulf.
4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
5. Kassarapport: Kassa: 9036:- Postgiro:8 929:- Kundfodringar: 2 705:- (Totalt: 20 670:-)
6. Nästa styrelsemöte 27 Jan 2004. (SM7PXS stugvärd).
7. Övriga frågor:
Då SM7NZB Tommy flyttar, får styrelsen i uppdrag att ordna en ny person som kan ta
stugvärdssysslan i han ställe.
Aprs-noden på högskolan är nedmonterad och utrustningen är återlämnad till dess ägare. Kvar blev
bara E-promet.
Mellan vecka 51 till vecka 2 har klubbstugan stängt. Alltså har stugvärdarna inget åtagande dessa
veckor (inget krav på öppning av klubbstugan).Sista klubbaftonen blir därmed 9 December för året.
Klubben öppnar sin verksamhet igen den 13 Januari (SM7EOI stugvärd).
Klubbens PYE radioutrustning som använts i SK7CA/R är bortom gränsen av reparation, då den i de
senaste goda konditioner på 2 meter gick oavbrutet under lång tid. Detta gav stora och irreparabla
skador på slutsteget. Mötet beslutade efter en teknisk beskrivning av problemen från ansvarig
(SM7GMD Conny) att utrusningen inte skulle repareras.
SM7NZB Tommy fick i uppdrag att inskaffa 2 st nya ICOM IC-2100H för 4400:-.
Dessutom skall han inköpa ett nytt antenninstrument till så låg kostnad som möjligt.
Allt detta från klubbens sponsor SRS.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 28 931 kWh.
(månadsförbrukning 200kWh/mån)
Då detta möte är det sista med vår nuvarande sittande ordförande (SM7NZB Tommy) tog SM7OFY
Kaj till orda och med väl valda ord utryckte det som Tommy genom åren verkat för. Både som aktiv
styrelsemedlem och en person som aktivt varit mycket drivade i alla verksamheter runt klubben.
Vi önskar Tommy lycka till med det nya jobbet och hoppas att även i framtiden ha aktiv kontakt med
honom.
8. Mötet avslutades

10

Dags att förnya medlemsskapet!

Inför stundande nyår är det dags att betala in medlemsavgiften till klubben. Merparten av
medlemmarna använder sig av betalning via internet och behöver sålunda inte ett inbetalningskort.
Dock har Vi ett fåtal medlemmar som betalar via postgiro och därför behöver ett inbetalningskort.
Redaktionen biofogar i detta nummer en blank postgiroinbetalning för egen ifyllnad.
Hoppas att Ni har förståelse att Vi inte kan trycka upp inbetalningskort till alla i klubben och sedan
endast ett fåtal använder sig av detta.
Givetvis så skall inte klubbar, informationsmottagare samt hedersmedlemmar använda sig av
detta utan kan lämna denna vädjan utan hänseende.

Skulle Du vara osäker så kontakta Vice Ordf SM7SEK Ulf (telefonnummer på sida 2) som både kan
instruera Dig hur du gör din inbetalning samt även har insikt i medlemsmatrikeln med datum för
senaste betalda medlemsavgiften.
GLÖM INTE ATT SKRIVA AVSÄNDARE OCH TEXTEN "MEDL AVG 2004" PÅ DIN INBETALNING.

Pg 11 13 18-2
Lyssnaramatör:75:Medlemsavgift: 200:- (Licensierad amatör)
25:- per familjemedlem, dock högst 250:-
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KÖP & SÄLJ
Köpes:

Säljes:

Nätaggregat 13.8V minst 20A. Gärna varierbar
spänning.

GP-antenner med kabel och kontakt.
Nya. Klippes till rätt frekvens.
100:-/st

tel 0485-41351
gsm 0708-937505
E-Mail: sm7eoi@telia.com
73
Tobbe

Säljes till förmån till klubben. Kontakta
Auktionsgeneralen. SM7OFY Kaj

NYHET ! För snabbare annonsering. Prova klubbens hemsida.

http://www.sk7ca.org

Stugvärdslista
Klubbkvällarna är på Tisdagar, kl 19-21.
Samtliga stugvärdar har nyckel till klubblokalen i Berga. Om du inte kan sköta ditt åtagande en viss
klubbkväll (gäller även under semestern), skall du själv ordna med ersättare.
Signal
VAKANT
SM7RRF
SM7EOI
SM7SEK
SM7PXS
SM7TVC
SM7NUN
SM7OFY
SM7HGY
SM7UPK

Förnamn
Styrelsen
Ronny
Torbjörn
Ulf
Örjan
Magnus
Tony
Kaj
Magnus
Ola

Vecka
1,11,21,31,41,51
2,12,22,32,42,52
3,13,23,33,43
4,14,24,34,44
5,15,25,35,45
6,16,26,36,46
7,17,27,37,47
8,18,28,38,48
9,19,29,39,49
10,20,30,40,50

OBS! Klubben stängd under jul och nyår. Första
klubbkvällen 2004 är 13 Jan (v3 SM7EOI stugvärd)
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Nästa nummer av KRAS-nytt
kommer i Februari
Avsändare:

Plats för
föreningsbrevfrimärke

KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

B

FÖRENINGSBREV

