Kevätkokous 2006

Lahden radio- ja tv-museo

SRHS ry:n kevätkokous pidettiin 25.3.2006 Lahden radio- ja tv-museolla. Paikalla oli 54 osallistujaa. Kokouksen aluksi seuran puheenjohtaja Jukka Heino toi kokoukselle hallituksen esityksen Väinö K. Lehtorannan, OH2LX, kutsumiseksi seuran kunniajäseneksi. Perusteluina todettiin seuraavaa: "Väinö Lehtoranta on asiantuntevilla kirjoituksillaan ollut jäsenlehtemme kantava voima yli kymmenen vuoden ajan.
Hän on kirjoittanut lähes joka numeroon useampisivuisen artikkelin radioaaltojen etenemisen, jakelutekniikan ja radioasematiedon alueelta. Hänen asiantuntemuksensa tällä alueella on korkeata tasoa, mistä
hän on saanut tunnustusta myös maamme rajojen ulkopuolelta. Kirjoitusten yhteenlaskettu pituus vastaa
n. 150-sivuista erityisjulkaisua. Väinö Lehtorannan panos jäsenlehtemme toteutuksessa on aivan ratkaiseva." – Kokousyleisö hyväksyi esityksen raikuvin suosionosoituksin. – Tämänkin lehden numerossa on
vahva näyte Väinö K. Lehtorannan kynän jäljestä ainutlaatuisine kuvineen maailman suurimman tutkajärjestelmän antenneista.
Suosionosoitukset jatkuivat perustellulle esitykselle vuoden entistäjäksi. Seuran turkulainen jäsen Lasse
Niemelä nimettiin vuoden entistäjäksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan vanhojen radiovastaanottimien
entistämisessä.
Varsinainen kokous sujui pj. Heikki E. Heinosen, OH3RU, ja sihteeri Jalo Ojanperän kokeneissa käsissä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Elmer Juhantie. Sihteerin esittelemä
v. 2005 toimintakertomus ja tilinpäätös tyydyttivät jäsenistöä; tilikauden ylijäämää oli 646,83 euroa. Tilintarkastajien puoltavan lausunnon jälkeen kokous vahvisti tilinpäätöksen, taseen ja vastuuvapauden vuoden 2005 tileistä seuran hallitukselle ja tilivelvollisille.
Keskusteltiin seuran hallitukselle tulleista aloitteista ja ehdotuksista: jäsenkysely, seuran jäsenluettelon
julkaiseminen ja rompetoimikunnan perustaminen. Asiat jäivät käytännössä hallituksen hoitoon seuran
jäsenlehden ja kotisivujen kautta toteutettavaksi.
Virallisen kokouksen jälkeen nähtiin ensin Reino Janhusen laatima PowerPoint-esitys SRHS:n 15-vuotisesta historiasta. Seuraavaksi Pentti Lareva, OH3TY, apunaan Sami Karisalmi kertoivat Lahden Radioamatöörikerho ry:n 75-vuotisesta taipaleesta ja esittelivät viime vuoden lopulla valmistuneen kerhonsa
edustavan 75-vuotishistoriikin. Lahden vanhin radioalan yhdistys on Lahden Radioharrastajat ry, jonka
80 vuotta vanhasta historiasta kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kallio. Tämäkin tuli nyt tiettäväksi:
Lahdessa radiotoiminta alkoi tämän yhdistyksen toimesta jo ennen Yleisradion perustamista eli Tapaninpäivänä 26.12.1925!
Vapaa sana ja keskinäinen tietojenvaihdanta sujuivat leppoisasti Leena Saikon, OH3HF, valmistamien ja
tarjoilemien kahvin ja voileipien kera. Kiitos taas kerran kaikille osanottajille ja kortensa kekoon kantaneille!

