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 bjuder in till Distrikt 6-möte lördagen den 13/3 2010. En heldag i Lysekil för hela familjen. 

Lysekil ligger längst ut vid kusten på Stångenäset c:a 10 mil norr om Göteborg. 
 13254763238:9<;
09.00 Caféet öppnar.  >QSL-Tavla finns i entrén. Tag med Ditt kort !< 
10.00 Utställare på plats 
11.00 Lär känna SM6CNN, Anders. Kandidat till posten som vice ordförande i SSA. 
11.30 Information om skandiamotorn och museet i Lysekil av Reine Nygren. 
13.00 Distriktsmöte 
15.00 SLUT --- Utdelning av lotterivinster omedelbart efter mötet. 
15.00 Skandiamuseet öppnar (Föreningen L. Laurin, Gamlestan) 
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Cafeterian  i anslutning till möteslokalen (societetssalongen Oscars) öppnar kl 09.00. Här finns smörgåsar, kaffebröd, korv o 
bröd samt kaffe och dricka till humana amatörradiopriser. 
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Köp lotter och få chans till fina priser. Pengarna går till lokalhyran och omkostnader för mötet! Bara 20:- styck! �GH-, ,I��)�� ��,J�DK'H-$'�L)�(%��(�M�N�O:PRQTSGUWV�XYU5O:ZR["P5V�!%\:[�XW!%]_^JPW!0`"a�bYcW[�`G!�d ^�eYORQf[�Z:��aLXRbgV�^3O:PRQf^�UgUYZ5!ih7�����D���'�  ��h0Vh
aL�Dj-kL.0)�$'��$��h0V-lmUg!�`"[�XYn�\:]ioTc5P7Qp!0cqU5lrH%s�t5�"aDQfQTP7O:[�ZYn X:uYV0!0O5!Y]q(�)� �I,I(%&wv

EGFyx%x C zGC-z�A F BL>Y{'>%| | @�}
Bord uthyres för 20 kr. Tag med och saluför dina överblivna prylar. 
-Bord är bokade... 
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Manuel \:]qofcq(0*i�LtH%K
Peter och Marie 
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 Bengt SM6DEC, kommer att medverka med diplominformation. Passa på att ta med dina liggande 

diplomansökningar och för att få dem granskade på plats. Ingen granskningsavgift denna dagen! Ansök också om diplom från 
SSAs diplomprogram. Kommundiplom, A2010 etc. 
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  kommer att finnas på plats tack vare SM6GDU Bengt. 

 !'!%P5�mc5P7Qfd/�LtH%K
 med Erik SM6JSM. 
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 SM6GDU Bengt och SM6KMD Rolf visar sina avstörningsväskor. Stör gärna 

funktionärerna med dina frågor. 
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 för 6:e distriktet, SM6EAT, låter meddela att inkomna QSL till distriktets klubbar kan hämtas i SSAs 

monter under dagen. HÄR finns en länk till alla mottagare i distriktet. 
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 med radio och komponenter. Försäljning av byggsatser. 
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 saluför cd-skivor, DVD-skivor och almanackor etc. med Skandiamotorer. Efter distriktsmötet öppnar 

museet i Gamlestan för de som önskar att se dessa tändkulemotorer och vara med om en motorstart. Missa inte detta!!! 
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 U5`�o:d M�#%��,
. Medlemsansökningar mottages i utställningshallen. Krav: SM/SA6:or, 20 års amatörradiolicens. Ingen 

medlemsavgift i föreningen. Ordförande, SM6DBZ, Svenne finns på plats och svarar på ev frågor och tar upp 
medlemsansökningar. 
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Mötesdagordning distriktsmötet våren 13 mars 2010 i Lysekil. 
  1.. Mötet öppnas, deltagare hälsas välkomna. 
  2.. Val av sekreterare för mötet. 
  3.. Val av två st. rösträknare. 
  4.. DL6 Valle ger info om vad som hänt förra året. 
  5.. Funktionärer presenterar sig med kort info. 
  6.. Valberedningen presenterar sitt förslag på ny/gammal distriktsledare. 
  7.. Val av distriktsledare för de två kommande åren. 
  8.. Val av tre personer till valberedning för de två kommande åren. 
  9.. Nästa distriktsmöte. 
  10.. Övriga frågor. 
  11.. Mötet slut. 
 
 
För de som tar med sig sin 

(0$&�)�(Yt#0 � ,3H-s�tq�LMWj'(0)�$
 finns det ett 50-tal affärer i Lysekil och 

ci(�M��,y�3cq�'�
 som är ett intressant 

havs-akvarium. XYH0)�&��$'�3P5)�� V
c:a 30 km utanför Lysekil mot Kungshamn/Smögen är också en intressant zoologisk park med bl.a. 

utrotningshotade djur. Bra att besöka nu när det inte är en massa löv på träden, så man ser väldigt bra. 
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 på E6, tag avfart 101 väster ut vid Gläborg väg 162.  ^")��0$W�L.%&'��)
, tag motorväg E6 från Göteborg till Torp strax utanför Uddevalla, sedan avfart 96, väg 161 väster ut.   ^")��0$W`�)�H%  t#%, ,y(0$

 på 44:an, kör du mot E6, till Torp och tar sedan avfart 96 väg 161 väster ut.  ^�#�)ykL(%$
över Gullmarn går hel timma, tjugo över och tjugo i, från bägge sidor. Överfarten tar c:a 10 minuter. (Gäller de som 

kommer via väg 161.) 
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: Volvos verkstad och försäljning syns tydligt på höger sida, därefter kommer en rondell, kör rätt fram. (Bedårande 

utsikt över Lysekil och Gullmarn.) Nedanför backen till stan kommer ytterliggare en rondell, denna är ganska oval, kör rätt 
fram igen. Sedan är det raka spåret, följ skyltning (

!0Q��
) till societetssalongen Oscars. (se fotot ovan) Skyltning till 
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 går att följa då detta ligger granne med möteslokalen. Parkering enligt anvisning i havsbadsområdet.  
Till hjälp finns våra gul-västade ungdomar. 
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 hos Eniro.  Adress: Badhusgatan 16 bYl�!0dy��H%H0)�&� $'(-,y��)
 från ENIRO:  wgs84, N58,16,173 E11,26,086  rt90 x=6469001 y=1243619 
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 åkande är med buss eller tåg och buss. Från Göteborg går det resor varannan timma för bara 87 kronor. 

Detsamma tillbaka. Från Trollhättan är det lite mer blandade avgångstider, kostar 63 kr. Bussen stannar 2-300 meter från 
möteslokalen. 
Mer info hos 
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Repeater R0 och RU8, som är sammankopplade. Call: SK6IF 
RU8 -lokalrepeater, går i huvudsak i Lysekil. 
  

Fortlöpande information kommer att anslås på denna hemsida. www.sk6if.se 
Med reservation för ändringar i programmet! 
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