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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.4.2010 klo 17.00
Paikka: Kerhotilat, Tonttulankatu 20, Joensuu
Läsnä: Reijo Mantsinen OH7GGX

Alpo Rummukainen OH7VL
Veli-Pekka Niiranen OH7FQH
Jussi Karttunen OH7FQQ (Skype)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.25

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin

Taloustilanne
Tarkasteltiin taloustilannetta rahastonhoitajalta saatujen tietojen pohjalta.

Kolin toistin ja aprs digi
Kolin  toistimelle  saatu  suullinen  lupa  hotellin  katolle.  Aletaan  työstämään  sopimusta  
Metsähallituksen kanssa. Veli-Pekka OH7FQH hoitaa sopimusasiaa.
Pyydetään tutustumismahdollisuutta sijoituspaikkaan ja toiseen osapuoleen.
Mauno OH7UE on lupautunut rakentamaan toistimen.
Kuluja  tulee  lähinnä  asemaluvasta  ja  jonkin  verran  rakentamisesta.  Sijoituspaikasta  ei  
tarvitse maksaa vuokraa. Sähkön osalta asia selvitetään.
Mietittiin myös APRS-digin sijoittamista samaan paikkaan.

Maanselän aprs digi
Taustatietoja saatu niukasti. Pyydetään lisäselvitystä.
Projekti toistaiseksi jäihin, kunnes Kolin toistin paremmalla mallilla. Sen jälkeen palataan 
asiaan taloudelliet resurssit ja kyseisen alueen kerhojen intressit huomioiden.

Niinivaaran aprs digin asemalupa
Hoidetaan automaattiaseman lupa kuntoon.

Itä-Suomen radioharrastajien kesäpäivät
Tuetaan tapahtumaa 100eurolla. Kerho ei varaa mökkiä.

Nettisivujen kuvagalleria
Alpo  OH7VL  on  ehdottanut  maksullista  galleriaa.  Tiedustellaan  asiasta  jäsenistön  
mielipidettä.

Kenwoodin HF-rigin myynti
Kerhon TS-520 HF-rigi laitetaan myyntiin jäsenille. Tarjouksia pyydetään 15.5. mennessä.



VHF-antennin tilanne
Sopimus asiasta olemassa. Päivitetään tilannetta ottamalla yhteyttä isännöitsijään.
Pyritään saamaan antenni ylös kesän aikana.

SciFest palautekeskustelu
Käytiin palautekeskustelu SciFestiin liittyen. Todettiin järjestelyissä ja tapahtuman kulussa 
parannettavaa. 
Ideoita tulevaisuuteen:
– Mietitään valmis paketti siitä mitä lapsille kerrotaan, kuka hoitaa minkäkin osuuden, jne.
– Opettajille omaa ohjelmaa
– AM-asema esimerkiksi yhteistyössä AMK:n ja Pokatin kanssa
– Liitto paremmin mukaan tapahtumaan
– QSL-kortit seuraavaksi vuodeksi hyvissä ajoin ja kortista useampivuotinen.

Tiedossa olevat kulut tapahtumasta:
– Kilometrikorvaukset Alpolle OH7VL. 83,60e
– Kilometrikorvaukset Heikille OH7NE. 20,00e
– Yhteensä 103,60e

Radioamatöörikurssin järjestäminen
Järjestetään  kurssi  syksyllä  koulujen  alettua.  Koulutusohjaajat  sopivat  tarkemman  
ajankohdan. Nuorille ja aikuisille omat kurssit. T2-kurssi tarvittaessa, jos kiinnostuneita.

70cm toistimen liittäminen R.NETiin
Tiedustellaan jäsenistön mielipidettä.

Kerhotilojen internet yhteys
Nettiyhteydelle ei toistaiseksi järkevää tarvetta.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.53

Reijo Mantsinen Jussi Karttunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Alpo Rummukainen
Varapuheenjohtaja


