Pohjois-Karjalan Radiokerho ry
PL 73
80101 Joensuu

PÖYTÄKIRJA
1.8.2013

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

26.7.2013 klo 17.00
M/S Kuunari-Elina, Elienlinkujan ranta, Joensuu
Arto Koponen OH7BD
Matti Korhonen OH7FQP
Panu Vallius OH7CW
Janne Tanskanen OH7TJ
Raimo Konsti OH4HLO

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

3. Itä-Suomen radioharrastajien kesäpäivien yhteenveto
Kesäpäiville osallistui noin 70 henkilöä, kävijöitä oli useista piireistä. Kerhon vieraskirjaan nimensä kirjoitti
noin 50 henkilöä.
Jannen OH7TJ järjestämän Summer Gamesin pääpalkinnon, Baofengin dualbanderin, voitti Tommi OH7FXX
Maaningalta.
Talouden puolesta tulot ja menot pitäisi olla hyvin tasapainossa, tarkka lukema varmistuu kun saadaan laskut
yhteistyökumppaneilta.
Palaute tapahtumasta oli positivista. Kriittistä palautetta oli siitä, että kirppari ja esitelmät olisivat voineet olla
lähempänä toisiaan.

4. Peditiokooli OH7X käyttöönotto
Peditiokooli on otettu käyttöön. Heikki OH7NE, Olli OH2BXG sekä Arto OH7BD aktivoivat Linnansaaren
kansallispuiston 23. -. 25.7.2013.
Peditiokoolille on tehty uusi alasivu kerhon nettisivuille jossa julkaistaan kaikki tulevat ja menneet peditiot.
Päätettiin tehdä muutamia parannuksia sivulle:

historia mitä on tehty

matkakertomukset

kuvagalleriaan uusi kansio nimellä OH7X

Panu OH7CW tutkii mahdollisuutta hankkia kerholle LotW sertifikaattia kooleille OH7AB ja OH7X
omilla tunnuksillaan

peditioaktiivisuudesta harkitaan omaa kannustuspalkintoa. Peditiota voisi pitää onnistuneena mikäli
kusoja on syntynyt vähintään 10. Valmistellaan sääntöjä seuraavaan kokoukseen.

5. Jäsenkysely
Jäsenkyselyyn vastanneiden kesken järjestetään arpajaiset myöhemmin, syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona
kerhoillassa.

6. Syyspäivät/pikkujoulu
Kerho järjestää pikkujoulut, järjestelyjen vetäjäksi pyydetään Masaa OH7MN. Syyspäivistä ei päätöstä.

7. Seuraava HamsteriX
HamsteriXin julkaisu marraskuun 1. viikolla. Juttujen oltava vastaanotettu syyskuussa, lehden taitto ja
painaminen valmis lokakuussa. Mainoksien hinnat 100 € / sivu tai 50 € / puolikas sivu.

8. WWW-oikeudet, sähköpostilistat

Arto OH7BD tekee matriisin käyttäjistä, joilla on käyttöoikeudet tarvittaviin osa-alueisiin kerhon sähköisessä
mediassa. Tavoitteena on parantaa sisällöntuotantoa laajentamalla käyttöoikeuksia.
Kerhon sivuille halutaan selkeyttä muuttamalla mm. vasemman puoleista valikkoa.
Muutetaan sana Keskustelu sanaksi Foorumi sekä sana Tiedotteet sanaksi Ajankohtaista. Foorumi siirretään
listassa alimmaiseksi jotta se on helposti havaittavissa.

9. Kalusto
Kerhotilan tavaroista on lista pilvipalvelussa. Muun kaluston omistuksesta tieto on hajallaan eri henkilöillä,
Raimo OH4HLO tarvitsee tiedot jotta tavarat voi lisätä luetteloon. Huomioidaan aikaisempi www-sivuilla ollut
kalustoluettelo n. 4 vuoden takaa.
Päätettiin että kerhotilan 2m asema on QRV syksyllä.

10. Koulutus
Arto OH7BD kysyy vapaaopiston kautta voiko koulutusta järjestää jo syksyaikaan.
Kysytään pelastuslaitokselta koulutustiloja sekä mahdollisuutta pystyttää asema koulutuksen ajaksi.
Ammattikorkeakoululle jätetty esitys radioamatöörikurssin järjestämisestä kevätlukukaudella.
Tuetaan itseopiskelua käyttäen www-sivuja.

11. Jäsenaloitteet
Jäsenaloitteita tullut viljalti jäsenkyselyn myötä, aloitteet käsitellään syyskuussa. Ei aloitteita muiden kanavien
kautta.

12. Muut asiat
Merkkipäivä: Onnittelut Simo Sepolle 80 vuotta.
Merkkipäivien ja muiden muistamisien menettelytavat on jäänyt ajan kuluessa kirjaamatta. Asetetaan
tavoitteeksi lisätä pilvipalveluun menettelyt kuinka merkkipäivät huomioidaan. Tavoitteena jäsenten
yhdenvertainen kohtelu.
Vuoden Hamssiksi otetaan ehdotuksia vastaan. Kokoukselle esitettiin yksi esitys joka kirjataan erilliseen
dokumenttiin pilvipalvelussa.
Myös SRAL:n myöntämät tunnustuspalkinnot sekä tulevat esitykset tallennetaan pilvipalveluun.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20

Arto Koponen

Matti Korhonen

