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Ni som missade årsmötet 19820128 på Tyresta Friluftsgård, får information i sammandrag.
Ni som var där kan friska upp minnet.

Mötet öppnades strax efter 19.30. Vi var 20-talet tappra församlade, 3 kom för-
sent resten kom inte alls. Härligt snöväder avskräckte säkert dem som inte kom.

14 punkter stod på dagordningen. Dom vanligen förekommande år från år. 11 :an
var ett undantag från vanligheterna. Punkterna 1 - 4 gick bra. Punkt 5 där var
det klippt protokollet från föregående år på avvägar. Uno fick göra ett muntligt
framförande och redogjorde i korta ordalag om innehållet i det försvunna proto
kollet. Punkt 6 1981 års jaktprogram 21 jakter och 247 deltagare.

PA hade tidigare roppat på skrivhjälp och undertecknad åtog sig den uppgiften,
när PA är bortrest. Gösta Bergman återvaldes som kassör och PA som redaktör.

Inflationen har nu även drabbat SRJ under punkt 9 klubbades full medlems
avgift till 30:- jämt men familjemedlemsavgiften 5:- består. Passa på och anmäl
familjemedlemmar för 5:-/st innan inflationen slår igenom där också. Startavgif
ten förblir 2:-/startande.

På dagordningen skulle 1982-års jakter bli punkt 10 men kaffet som klubben
bjussade på fick avnjutas innan.

1982 års jakter
Vi hade hoppats att Nacka gänget, fick troligen snöförhinder, skulle
vara med vid planeringen. Nu planerades det enl följande:

19820221 Samling kl 10.00 vid Bromma OK:s bastu i Grimsta
Söndag Bastun lär vara öppen för allmänheten 09.00-13.00

Kör Kanaans väg, se telefonkartan blad 6, övre väns
tra hörnet, till ca 100 m före Kanaans badplats.
Skidor förstås! Det finns gott om spår i det aktuel
la området.
Karta Grimstabladet 1:10 000

Arrangörer Sven o Uno

19820314 Ängsjö. Omklädning vid bastun. Samling kl 10.00
Söndag Skidor medtages, snöskor eller vanliga skor.

Arrangör Gösta

19820328 Tveta IFK Södertäljes klubbstuga. Samling kl 10.00
Söndag Kör Tvetavägen ut mot Tveta kyrka. Kör vidare ca

700 m efter bron tag höger, åk till klubbstugan.
SRJ skyltat efter bron. Se telkartan del IS sid 1238

nedersta delen Tvetavägen. Bastu, karta, kaffe fixar
EJY. Hoppas på mera snö gardera med skidor.

Arrangör Anders -EJY tel 0755/38 176
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19820417 Skavlöten. Omklädning vid bastun. Samling kl 10.00
Lördag Nu är det vår kanske. Gardera med skor.

Arrangör Olle

19820428 Hummelmora. Vid P-platsen. Samling kl 18.50
Onsdagen Hummelmora, ca 1 km väster Viksjö (Järfälla kommun).

Kör Viksjöleden- Hummelmoravägen- till vägskylt Görvöln
verket ( och SRJ-skylt). Se telkatalogen (översikten). Sam
lingsplatsen ligger något väster ( utanför översikten) skarv-
linjen mellan blad 2 och 3. An delar gratis ut en kopierad
hittarättkarta till dom som kommer på jaktema innan.
Karta Viksjö-bladet 1:15.000

Arrangör Sven

19820505 Paradiset. Söder om Gladö kvarn. Samling kl 18.50
Onsdag Se kartan

Till Gladö kvarn och

Arrangör PA

Ådran

Obs du som var med pä
KM:et förra gången, vet
att sjumilastövlar och
marschkängor är lämpligt
att ha till fots. Mycke dricka
och käk.

19820508 Nationell jakt Eskilstuna. För närmare upplysningar

Lördag skall vi ringa Jan Jäderholm tel 016- 11 68 29

19820512 Danderyd. P-platsen vid Edsbergsvägen 1 km från Norr
Onsdag täljevägen. Samling kl 18.50

Se telkatalogen kartblad 2 p-platsen ligger vid 1:a E:et
i Edsbergsvägen. SRJ skyltat.

Avirr,,nHuddinge

Sjö

Arrangör CTG
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Här följer resten av SRJ jaktprogrammet inkl nationell, SM,VM, TSA äventyrsresa men
om NM vet vi idag intet mer än att trolig plats är runt Morokullien.

19820520- 19820523 för ca 350 kr

ÄVENTYASRESA
Detta är ett utkast till program för en TSA—resa i vår
för att vi ska utröna Intresset för reean som har upp—
skattats komma att koeta ,tnd.t’ 400 kr/pere.iii oth 1 ta’

Vi kan inte lova att resan kan genomförai då vi Hats vet.
det total, intresset — strax före jul har ca 20 medlem
mar anmält preliminär dnskanatt vara med, vilket räcker
för att vi ska fortsätta planera,

Prograniförslagt
o r • d a g 2 0 m a j (Kristi Himmelsfärdsdag):

Avresa s.d buss på morgonen, ganska tidigt,
Till Karlstad, där Swedish Radio Supply håller TSA-.öppet
några timmar på eftermiddagen.
Till norska gränsen vid Charlottenberg, dvs M0R0KULI~1,
där tillfälle ges att köra med SJ9WL 1 Grensestua (ev
kan san också köra /SJ9, vi vet inte). Man kan hålla på
hela natten, men:

Fredag 21 maj
Avresa på morgonen (inte så tidigt).
Till Tanum med besök på de nordiska teleförvaitningarnas
satellitstation och ev studium av hällristningar på om.
Till Göteborg med kvällen fri (Liseberg?) eller besök p~
Kustartilleriets Radarskola, där det även finns radio.

19820630
19820811
19820814
19820818
19820825
19820828
19820829

Ring tel 08- 756 61 60 CalleOKristina

Lördag 22 maj
En heldag med televerkets radiodivision: studiebesök på
kustradiostationen Göteborg Radio och på FN/TV—stationen
i Grideton, där vi även får se den kommersiella delen
med troligen världens enda fungerande Alexanderson—sän—
dare, vilken är en roterande HF—generator för VLF, 17.2
kHz. Tillbaka till Göteborg, kvällen fri.

Söndag 23 maj
Avresa på morgonen.
Till Motala, där vi hoppas få studera televerkets lång—
vågsmändare i Orlunda och den gamla i Bondebacka inne i
själva staden, där även ett radiomuseum är inrymt.
Ankomst till Stockholm på kvällen, inte allt för sent.

Nästa steg:
Planeringen fortsätter, bl a har vi att kontakta några
om studiebeöken och övernattningen, som blir av vandrar—
hemsstandard (militärt logement kan man också kalla det),
Möjligen kan vi också titta på Luzor i Motala och se
satellit—TV, men vi vet inte om de ställer upp på en sön
dag.
1 nästa QUATSA, som kommer ut i slutet av februari, ska
vi presentera ett mera fastställt progran och begära bin
dande anmälningar till i slutet av mars eller så.
När TSA—medlemjaarna bar haft sin chans kan det bli nöd
vändigt att be om deltagande från granniclubbarna, el att
vi inte får för många tomma platser 1 bussen.

Nu skall du göra föllande:
Om du inte redan anmält preliminärt intresse på TSA—nätet
el dyl så tänk efter om du vill titta på allt det här in
tressanta i glada vänners lag. Vill du det så hör av dig
med intresseanmälan (ej bindande) till SM5BF Calle eller
SMØMfl Kristina på 08—756 61 60, vilka även efter bästa
förmåga ska svara på frågor.

19820526 Arr CTU
19820602 Arr Gösta
19820605 Arr Nationell Örebro VM kval
19820609 ArrCZI
19820619 Arr Nationell Stockholm SRJ: PA, BF, IQ VM kval

Vi hoppas att de som ännu ej är vidtalade tycker att
det skall bli roligt att arrangera. Ev klagomål RING.
Vi frågar Nacka gänget om deras sändare, vi behöver
reservgrejor.

Arr HBV o Lennart
Arr Gösta
Arr Nationell Gävle
Arr Bosse AKF
Arr BF

SM hos OY
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19820908 Arr PA
19820913- 17 VM Bulgarien
19820924- 25 KM hos Nynäshamnarna (Gunnar ringer och frägar)
19821010 Arr Tobban el Gunnar Tobban ordnar kanotjakt Drevviken
19821017 Arr Gunnar el Tobban alternativ dag kanotjakt
19821024 Arr Täby
19821113 Arr Bosse AKF
19821121 Arr PA

Som synes en diger lista. Dessutom bilaga med Eskilstunas jakter, för den som vill ut och åka.
Medelst telefonkontakt med Nackagänget vet man i dagens läge att söndagar är bästa jaktdagen
innom klubben. Programmet spikas senare. Under sportlovsveckan hålls skidjakt på Djurö.
För närmare upplysningar ring Carlströmmama tel 08-71 73241.
Varje arrangör innom SRJ är välkommen med förslag om samordning av jakter med Nacka,
hälsar IDS.

På årsmötet spikades dessutom att i poängserien skall man få räkna bort 5 jakter under 1982-
års säsong. SRJ jakter får tillgodoräknas med undantag av KM och nationella jakter.

På dagordningen SRJ årsmötet punkt 11 den mycket ovanliga punkten i SRJ samanhang.
DEMONSTRATION AV NYA RÄVAUTOMATSÄNDAREN. Inrymd i en plastlåda uppställd
på bordet för allmän betraktelse. Kvällens huvudnummer, manga tunga stenar föll från när
varande arrangörers bröst. Det kan ju tilläggas att det var mycket lätt att lura på de närvarande
uppdragen att arrangera jakter framåt våren och hösten. 5 kompletta sändare beräknas vara
driftsklara framåt våren - 82. Gänget som skall se till att sändarna kommer fram är Lasse-CPA,
Olle-KON, Bengt-HBV samt Sven. Kassör Gösta gav OK på att SRJ satsar mera slantar, dryga
1600 kr till inköp av div delar som saknas i dagsläget.

Punkt 1 2 på dagordningen var snabbt avklarad, benämdes övriga frågor. Sedan blev det pris-
utdelning i poängserien, flera priser än närvarande så PA fick ta med sig div antennmaterial
hem igen att sparas till nästa gång.

Mötet avslutat kl 22.20

Inbetalningskort bifogas. Medlemskap i vår förening 30:- för fullt medlemskap

5:- för familjemedlem
Sändes till Föreningen Stockholms Rävjägare postgiro 40963 9-2

Har du redan betalt för 1982 så värva nya medlemmmar så kommer
inbetalningsavin till nytta ändå.

Hjälpredaktionen GUNNAR Svensson Älgskyttevägen 27, 142 38 Huddinge. Tel 746 73 57



~99~9~2~
Bokslut per den 31/12 1981.

Inkpmster

Medlemsavgifter ordinarie 61 st å 20.— 1220.00

Medlemsavgifter familj 7 st ~ 5.— 35.00

Överskott från startkassa 150.00

Ränta 4 kapitalsamlingskonto 222.~j

1627.07

U~ifter

Priser och förtäring vid årsmöte 283.00

Porto, distribution av SRJ—blad 670.25

1CDO A—5—kuvert 112.35

Stämpel föreningspost 10.00

Bensinbidrag till P—Å och Alf för SM 1980 150.00

Amatörrqdiotjllstånd 1982 70.00

1295.60

Överskott 331.47

1627.07

Balansräkning per den 31/12 1981.

Ingående saldo

487.00

Kapitalsamlingskonto

Automaträvkcnto 794.45

SRJ övriga ti11g~.ngar 2022.3~ 250y.3~

Överskott 331.47

Utg4ende saldo

596.40

Automaträvkonto 794.45

SRJ övriga tillg4ngar 1453.01 2244.46 2840.86

Sy~nga 92—01—25

Kassör



1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringsmän

4. Frågan om dagordningens godkännande

5. Föregående mötesprotokoll

6. Rapporter från funktionärerna

7. Frågan om ansvarsfrihet för funktionärerna

8. Val av funktionärer för 1982

9. Fastställande av 1982 års medlems— och startavgifter

1982 års jakter

Demonstration av de nya automatsändarna

övriga frågor

13. Prisutdelning i poängserien

14. Fika

_________ År Antal _______

1981 72
1980 69
1979 68
1978 65
1977 55
1976 56
1975 63
1974 53
1973 46
1972 45

10.

11.

12.

Medlemmar Ändring

+ 3 = + 4,3%
+ 1 = + 1,4%
+ 3 = + 4,6%
+10 = +18,2%
— 1 — 1,8%
— 7 = —11,1%
+10 = +18,8%
+ 7 = +15,2%
+ 1 = + 2,2%

Totalt 72 st varav 4 st
familjemedlemmar (—50%)




