PÖYTÄKIRJA
23.7.2014

Hallituksen kokous
Yhdistys:
Toimielin:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Poissa:

Lahden Radioamatöörikerho ry
Hallitus
Keskiviikko 23.7.2014 klo 18:10-19:15
Kerhon tilat Radiomäen Vanhalla Radioasemalla, Lahti
Pekka Mielonen, OH3JMJ; puheenjohtaja
Harri Taivalmäki, OH3UP; jäsen
Jari Jussila, OH2BU, jäsen, kokouksen sihteeri
Henry Raiski, OH3EGL, jäsen
Ismo Vilkas, OH2IV, jäsen
Raimo Virtanen, OH3RV; jäsen
Markku Ahonen, OH3EAU; jäsen
Anu Tamminen, OH3FVV; jäsen
Vuori, OH3FVW; jäsen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; avasi kokouksen.
2. Lahden kaupungin nuorisomessut 28.-29.8.2014
- Lahden kaupungin nuorisotoimisto järjestää nuorisomessut Lahden
Messuhalleilla to-pe 28.-29.8.2014. Messutila on ilmainen. Nuorisotoimisto
julkistaa tilajaon heinäkuun loppuun mennessä.
- Kerho on toivonut esittelytilaa läheltä uloskäyntiä sekä Lahden
Radioharrrastajien vierestä.
- Tarkempaan työnjakoon ja vastuisiin palataan tilajaon selvittyä.
3. Tekevä-messut
Tekevä-messut järjestetään 1.-2.11.2014 Lahden Messuhallissa. Markku,
OH3EAU; on tehnyt alustavan varauksen samasta paikasta kuin viime
vuoden messuilla. Todettiin, että mikäli messumaksut ovat viime vuoden
tasolla, osallistuminen edellyttää SRAL:n avustusta. Lisäksi hallitus toivoo,
että Markku, OH3EAU; ottaisi vetovastuun viime vuoden malliin.
4. Ruskaleiri pe-su 26.-28.9.2014 Luhtaanmaalla
Kerhon syysleiri eli perinteinen ”Ruskaleiri” järjestetään Luhtaanmaalla
Nastolassa, Salajärven rannalla, samassa paikassa kuin viime vuonna
pe-su 26.-28.9.2014.
Leirille järjestetään mielenkiintoista ohjelmaa, pätevyystutkinnot sekä
mahdollisesti pienimuotoinen kurssi. Naapurikerho OH3ACA haastetaan
ainakin köydenvetokilpailuun.
Leirimajuriksi nimettiin Harri, OH3UP. Ismon, OH2IV; toivotaan
vastaavan masto- ja antenniasennuksista ja Laurin, OH3RL;
muonitushuollosta.
5. SRAL:n Syyspäivien järjestäminen
SRAL:n hallituksen jäseneltä on tullut toivomus, että kerho voisi järjestää
Liiton Syyspäivät marraskuun lopussa, koska yhtään hakemusta ei ole
tullut vielä. Kokouksessa paikalla olleet hallituksen jäsenet suhtautuivat
asiaan positiivisesti.

Tilavarauksia ym. ei ole vielä tehty. Syyspäivien järjestäminen
edellyttäisi vastaavaa Liiton tukea kuin viime vuonna.
Ennen lopullista päätöstä ja mahdollista ilmoitusta halukkuudesta Liiton
hallitukselle halutaan kaikkien kerhon hallituksen jäsenten mielipide.
6. Antennitalkoot
Kerhon 2 m ja 6 m antennit ovat edelleen lievässä vaiheessa. Samoin
museon 80 m vaakaluuppia tulisi hieman nostaa ja kiinnityksiä kohentaa.
Alumiinimasto tulisi tarkastaa sekä – museon luvalla - siistiä Vanhan
Asemarakennuksen takamaastoa kaatamalla pajukkoa ym.
Toivotaan Raimon, OH3RV; ottavan vastuun talkoiden koordinoimisesta.
7. Museon katolla olevat OH3R-antennit
Museo sulkeutuu syksyksi katto- ja sisäremontin ajaksi. Tarkkaa
sulkemisaikaa ei vielä ole tiedossa. Museon aseman OH3R antennit
tulee mahdollisesti poistaa katolta remontin ajaksi. Samalla voidaan
miettiä museon aseman antennivarustelun mahdollista kehittämistä.
8. Syksyn kurssit
Syksyn perusluokan kurssi pidetään perinteisesti alkamaan syyslokakuun vaiheessa. Kouluttajina Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; ja
Jari, OH2BU. Mietitään samalla uuden kouluttajan kouluttamista.
Raimon, OH3RV; toivotaan ottavan vetovastuun T2-kurssin
järjestämisestä syksyn aikana.
Perusluokan kurssia tarjotaan Lahden Yhteiskoululle vapaavalintaiseksi
lukion kurssiksi.
9. Kerhotilan siivous ja järjestelyt
Radiohuone tulisi järjestellä uusiksi siirtämällä rigipöytää lähemmäksi
takaseinää sekä poistamalla sellaisia laittteita, joita ei käytännössä
käytetä. Samalla kaapit tulisi siivota ja poistaa sellaiset tavarat joilla
ei ole käytännön käyttötarvetta.
Arvioitu ajantarve on noin yksi päivä. Toivotaan Ismon, OH2IV; ottavan
tästä vetovastuun.
10. 2 m rigi

Sepon, OH2TO; kerholle lahjoittama 2 m rigi ei juurikaan ole
kiinnostanut lainaajia. Rigiä ”kaupataan” kerhokirjeessä lainattavaksi tai
se myydään 77 € hinnalla.

11. Kerhon viirin suunnittelu ja hankinta
Kerhon vanha viirivarasto on ehtynyt. Käynnistetään uuden viirin
suunnittelu sekä hankinta.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15

