
Verksamhetsberättelse Örebro Sändaramatörer 2016 

 
Datum: 

2017-01-17 
 

1(3) 
 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande:   SM4LMV Roger Grännsjö 

Vice Ordförande:  SM4COK Björn Israelsson 

Sekreterare   SM4KWD Håkan Solback 

Kassör:   SM4UOM Björn Jansson 

Ledamot:   SM4FXR Christer Grännsjö 

 

Vid utgången av 2016 var vi 48 st medlemmar. 

Under året har 1 st medlem gått silent key. 1 st ny medlem har välkomnats. 

Mötesverksamhet 
ÖSA har under året haft 11 st medlemsmöten med mellan 6 och 12 st deltagare samt 3 st 
styrelsemöten. Medlemsmötena har avhållits vid IOGT/NTOs lokaler Café Skogen. 
Programpunkter har inte förekommit, en del spontana visningar av komponenter och utrustning har 
skett. 
 

Radiotrafik 
SK4BX/P var aktiv i SSA´s portabeltest den 22 maj från Café Skogen med en tredje plats som resultat. 
 
Kontaktperson för KV under året har varit SM4XIH Markus 
 
På VHF och högre frekvenser har det inte varit någon aktivitet från SK4BX. 
 
Kontaktperson för VHF/UHF/SHF under året har varit SM4LMV Roger 

 
Informationskommittén 

Kallelse till medlemsmöten har skett via e-post och sociala medier under året. 

 

QSL-service 

 

Ansvariga för QSL hantering har varit SM4UOM Björn för avgående och SM4FXR Christer för 

inkommande. 

 

Störningar 

Inga åtgärder har förekommit. 

 

Kontaktperson har varit SM4VLM Gunnar. 
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Repeatrar  - Digipeatrar - Fyrar 

Våra fyrar har under året fungerat utan anmärkning. 

Repeatern på 2 meter har haft ett driftavbrott som åtgärdades med en  

återstart. 

Repeatern på 70 centimeter är QRT. Den gamla DOS datorn som skött styrningen slutade fungera. 

Beslut togs att bygga ny logik. Arbetet med detta påbörjades av Gunnar SM4VLM (sk) och har nu 

övertagits av Jörgen SM4WWG. 

APRS noden har haft ett längre driftavbrott då ingen felrapportering skedde. Slutstegsmodulen i 

stationen har bytts ut. 

En WLAN länk på 5 GHz har satts upp mellan Ånnaboda och Lundagårdsvägen 9 (-FXR QTH) så nu 

finns internet tillgängligt i vår teknikbod. 

 

Kontaktpersoner har varit SM4FXR Christer. 

 

Samband 

Ingen sambandsaktivitet har varit aktuell under det gångna året. 

 

Kontaktperson har varit SM4VLM Gunnar. 

 

Materialavdelningen 

Klubben deltog som vanligt vid loppisen i Eskilstuna vilket inbringade ca 5000:- till klubbkassan. Några 

förfrågningar om komponenter har inkommit. 

 

Ansvariga för materialavd har varit SM4VLM Gunnar, SM4XIH Marcus och SM4KWD Håkan. 

 

Ordförandens slutord 

Tack för det gångna året.  

Förutom de regelbundna månadsmöten vi haft på Café Skogen så har vi haft en del andra aktiviteter, 

den första aktiviteten var den återkommande loppisen i Eskilstuna där vi som vanlig deltog.   

För övrigt så deltog SK4BX i vårens portabeltest där vi i år kämpade oss till en 3:e placering. Tyvärr så 

hade vi stora problem med störningar denna gång, så 2017 kommer vi att testa ett annat QTH.  

Övriga aktiviteter har varit lite jobb på fyr Qth:t i Ånnaboda, bland annat så har en länk för internet 

satts upp i masten samt att en säkerhetslina monterats. Så under 2017 så hoppas jag att vi kommer 

att kunna montera antenner så att vi åter kan bli QRV på VHF och UHF testerna. 
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Tyvärr så slutade året på ett mycket tråkigt sätt då vår vän och medlem Gunnar SM4VLM hastigt och 

alldeles för ung lämnade oss efter en stroke. (Vila i frid Gunnar). 

Jag hoppas nu att 2017 blir ett år utan tråkiga nyheter och att vi får många trevliga saker att minnas. 

 

Ordförande SM4LMV Roger Grännsjö 

 

 

SM4LMV Roger Grännsjö   SM4COK Björn Israelsson 

 

 

SM4KWD Håkan Solback   SM4UOM Björn Jansson 

 

 

SM4FXR Christer Grännsjö 


