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                                            LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))  

AApprriill  PPrrooggrraamm  ––  AApprriill  1177  
  
WHAT:  April Club Program:  As of the release of this month’s Hamgram, the program topic had not been 

finalized.  We’ll try to get the topic and information disseminated as soon as it is available—via Sunday’s 

WEPnet, the W0NE reflector, and other means.  There will be a social period following the program.   

DATE & Time:  Thursday, April 17, 2014 -- 7:00 PM 

WHO:  All amateur radio operators and other interested persons are encouraged to attend.  

WHERE:  Conference Room B, Winona County Office Building, 202 West 3rd Street, Winona, MN.  Doors 

will be unlocked from 6:45 to 7:15 PM.  If you are late, please try the 146.835 repeater to have someone let 

you in. 

http://www.w0ne.org/
https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667
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UUPPCCOOMMIINNGG  PPLLAANNNNEEDD  WWAARRCC  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

  
  TTrriinnoonnaa  ––  JJuunnee  88  

  FFiieelldd  DDaayy  22001144  ––  JJuunnee  2288--2299  

  GGRRSSFF  SSppeecciiaall  EEvveenntt  SSttaattiioonn  ––  JJuullyy  1122--1133  

  AARRRRLL  SSeepptteemmbbeerr  VVHHFF  CCoonntteesstt  ––  SSeepp  1144--1155  

  TTrreemmppeeaalleeaauu  NNaattiioonnaall  WWiillddlliiffee  RReeffuuggee  SSppeecciiaall  EEvveenntt  ––  

MMiidd--OOcctt  ((ddaattee  TTBBDD))  

  BBSSAA  JJaammbboorreeee  oonn  tthhee  AAiirr  ––  OOcctt  1188  

  AARRRRLL  SSwweeeeppssttaakkeess  ((PPhhoonnee))  ––  NNoovv  1155--1166  

  

MMaarrkk  yyoouurr  ccaalleennddaarr  ffoorr  ssoommee  hhaamm  rraaddiioo  ffuunn!!  

  

    >>>>>>>>>>>>    OONNEE  MMOORREE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY  FFOORR  NNWWSS  22001144  SSKKYYWWAARRNN  TTRRAAIINNIINNGG        <<<<<<<<<<<<  

TThhee  LLaa  CCrroossssee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeeaatthheerr  SSeerrvviiccee  iiss  ttrryyiinngg  ssoommee  oonn  lliinnee  wweebbiinnaarrss  ffoorr  SSKKYYWWAARRNN  

ttrraaiinniinngg  tthhiiss  yyeeaarr..    IInn  ccaassee  yyoouu  mmiisssseedd  oonnee  ooff  tthhee  llooccaall  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss,,  tthhee  llaasstt  wweebbiinnaarr  iiss  ccoommiinngg  uupp  

oonn  TTuueessddaayy,,  AApprriill  2299,,  aatt  11::0000  PPMM..    CCoonnttaacctt  ttoodddd..sshheeaa@@nnooaaaa..ggoovv  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn..  

mailto:todd.shea@noaa.gov
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HHaamm  RRaaddiioo  OOpp  ffoorr  5500  yyeeaarrss!!!!  
  

CCoonnggrraattuullaattiioonn  KKeenn,,  NN00JJPP,,  oonn  ccoommpplleettiinngg  5500  

yyeeaarrss  iinn  tthhee  lliicceennsseedd  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  SSeerrvviiccee  oonn  

““ssoommee  ddaayy  iinn  MMaarrcchh””  22001144..    TThhaannkkss,,  KKeenn,,  ffoorr  

yyoouurr  sseerrvviiccee  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp..    

  

  
  

((KKEENN  iiss  tthhee  oonnee  oonn  tthhee  rriigghhtt!!))  

  

TThhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

CCoommmmiitttteeee  iiss  BBUUSSYY!!  
  

HHeerree  aarree  ssoommee  ttooppiiccss  ffrroomm  tthhee  rreecceenntt  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  wwoorrkkiinngg  mmeeeettiinngg::  

  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  ppoorrttaabbllee  aammaatteeuurr  rreeppeeaatteerr——ffuunnccttiioonnaall  

bbuutt  nneeeeddss    ccoonnttrroolllleerr  pprrooggrraammmmiinngg  iimmpprroovveemmeennttss..  

  MMoottoorroollaa  rreeppeeaatteerrss  uuppddaattee——wwaaiittiinngg  ffoorr  ddooccuummeennttaattiioonn  

ffrroomm  MMoottoorroollaa..  

  SSKKYYWWAARRNN//eemmeerrggeennccyy  nnoottiiffiiccaattiioonn——ccoonnssiiddeerriinngg  aann  

eemmaaiill//tteexxttiinngg  nnoottiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm  ttoo  ssttrreennggtthheenn  ccaallll  uuppss..  

  TToowweerr  uuppddaattee——wwoorrkkiinngg  wwiitthh  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  oonn  WWiittookkaa  

ttoowweerr  uussaaggee  aaggrreeeemmeenntt..  

  PPuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ooffffiicceerr——wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrdd  rreeaall--ttiimmee  

mmeeddiiaa  ccoovveerraaggee  ooff  cclluubb  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy  

eevveennttss..  

  AAPPRRSS  aatt  tthhee  LLEECC——AAPPRRSS  iiss  nnooww  ffuunnccttiioonnaall  oonn  bbootthh  tthhee  

rraaddiioo  aanndd  IInntteerrnneett  aatt  tthhee  WWiinnoonnaa  CCnnttyy  LLEECC..  

  CClluubb  EEqquuiippmmeenntt  SSttrraatteeggyy——nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  lloonngg--tteerrmm  

ssttrraatteeggyy  aanndd  ppllaann  ffoorr  sseerrvviicceess  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  aanndd  

rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  ssaammee..  

AAnnyyoonnee  wwaannttiinngg  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  tthhiiss  ccoommmmiitttteeee  oonn  eemmeerrggeennccyy  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirr,,  DDaann  

WWKK00WW..  
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy  AApprriill  77,,  22001144  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

PPrreesseenntt::  BBoobb  ((KKCC99IIWWEE)),,  JJoohhnn  ((KK22OOPPTT)),,  HHaarrrroo((  KKGG66RRLLMM)),,SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  ,,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  TToomm  ((WW00MMKK))  

  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

AAggeennddaa  

  

11..  MMiinnuutteess  

22..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

33..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

44..  ppiiccnniicc  

55..  OOtthheerr  

            PPaauull  ccaalllleedd  tthhee  MMeeeettiinngg  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  mmeeeettiinngg  

  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  wweerree  aapppprroovveedd..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  MMiinnuutteess  wweerree  sseenntt  oouutt  ffoorr  rreevviieewwss..  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

    

MMaatttt  wwaass  pprreesseenntt  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ttrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt..  OOnnee  ooff  tthhee  bbiigg  eexxppeennsseess  llaasstt  mmoonntthh  wwaass  AARRRRLL  CClluubb  iinnssuurraannccee  tthhrroouugghh  

55//11//22001155..  BBooaarrdd  aallssoo  aapppprroovveedd  $$  5500..0000  ffoorr  JJuullyy  cclluubb  ppiiccnniicc  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  33
rrdd

  TThhuurrssddaayy  ooff  JJuullyy  aatt  GGooooddvviieeww..  BBooaarrdd  aallssoo  

aapppprroovveedd  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee  fflloowweerrss  aanndd  ccaarrdd  ffoorr  cclluubb  mmeemmbbeerr  CCllaarreennccee  CCrruumm  wwhhoo  wweenntt  ssiilleenntt  kkeeyy  rreecceennttllyy..  MMaatttt  wwiillll  ttaakkee  ccaarree  

ooff  tthhee  eexxppeennsseess..  TTrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aapppprroovveedd..  
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CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

  

OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittyy  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt  wwaass  nneexxtt  ffrroomm  MMaatttt..  MMaatttt  ssuummmmaarriizzeedd  ddeettaaiill  rreeppoorrtt  tthhaatt  wwaass  ssuubbmmiitttteedd..  MMaatttt  sseenntt  

oouutt  aann  eemmaaiill  ffoorr  hheellpp..  BBeellooww    aarree  tthhee  ffeeww  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr::  

  

FFiieelldd  DDaayy  22001133  ––  JJuunnee  2288--2299,,  22001144..  

BBaassiiccaallllyy  iinn  ssaammee  ggeenneerraall  aarreeaa  aass  llaasstt  yyeeaarr..  MMaatttt  sshhaarreedd  aa  lleetttteerr  tthhaatt  wwaass  sseenntt  ttoo  WWiinnoonnaa  rreeqquueessttiinngg  uussee  ooff  tthhee  ssiittee..  BBuutt  

tthhiiss  yyeeaarr  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  iiss  tthhaatt  ggrraassss  wwiillll  bbee  mmoowweedd..  MMaatttt  wwiillll  nneeeedd  lloott  ooff  hheellpp  ffoorr  ffiieelldd  ddaayy..  JJoohhnn  vvoolluunntteeeerreedd  ttoo  aatttteenndd  PPoorrtt  

AAuutthhoorriittyy  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  tthhiiss  TThhuurrssddaayy  aatt  44  PPMM  wwhheerree  ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  iitt  iiss  vveerryy  hheellppffuull  iiff  aa  cclluubb  

rreepprreesseennttaattiivvee  aatttteennddss  tthhee  mmeeeettiinngg..  AAnn  aapppprroovvaall  iiss  eexxppeecctteedd..  AA  ppoollll  wwaass  ccoonndduucctteedd  ffoorr  ffiieelldd  ddaayy  aaccttiivviittiieess  iinn  WW00NNEE..oorrgg  aanndd  

tthhee  MMaatttt  sshhaarreedd  ssoommee  ooff  tthhee  ppoollll  oouuttccoommee..  JJiimm  BBrroowwnn  hheellppeedd  sseettuupp  tthhee  ppoollll..  PPeeooppllee  wwaanntteedd  ffoooodd  oorr  bbaarr--bb--qquuee  oonn  ffiieelldd  ddaayy  

aanndd  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  wwiillll  hhaappppeenn..  AAnndd  ffoorr  mmooddeess  ooff  ooppeerraattiioonn,,  ssaatteelllliittee,,  kkiittee  ssuuppppoorrtteedd  AAnntteennnnaa;;  BBaalllloooonnss  wweerree  aallll  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ppoollll..  OOtthheerr  ssuuggggeessttiioonnss  wweerree  HHFF  ssttaattiioonnss  ((bbootthh  mmoorree  ooff  iitt  oorr  lleessss  ooff  iitt))..  

  

GGRRSSFF  ––  JJuullyy  1122--1133,,  22001144::  

WWiillll  bbee  ooppeerraatteedd  oouutt  ooff  WWiinnoonnaa  VViissiittoorr  CCeenntteerr  GGaazzeebboo..  QQSSTT,,  QQRRZZ  wwiillll  hhaavvee  tthhiiss  ssppeecciiaall  eevveenntt  mmeennttiioonneedd  iinn  tthheeiirr  

ppuubblliiccaattiioonnss..    

  

JJOOTTAA  ––  OOccttoobbeerr  1188,,  22001144..    

BBooyy  SSccoouutt  ooff  AAmmeerriiccaa  JJOOTTAA  ((JJaammbboorreeee  oonn  tthhee  AAiirr))  wwaass  ddiissccuusssseedd  nneexxtt..    ((KKCC00RRSSXX))  hhaass  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

wwiitthh  BBooyy  SSccoouutt..  KK22BBSSAA//ppoorrttaabbllee  zzeerroo  ccaallll  ssiiggnn  mmiigghhtt  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  ssppeecciiaall  eevveenntt..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  GGiirrll  SSccoouuttss  mmiigghhtt  aallssoo  

bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhiiss  eevveenntt..  MMaatttt  llooookkiinngg  ffoorr  aa  ppllaaccee  ttoo  hhoosstt  tthhiiss  eevveenntt..  MMaatttt  ddooeess  nnoott  wwaanntt  ttoo  ddoo  iitt  oouuttssiiddee  aass    tthheerree  wwaass  

ssnnooww  dduurriinngg  tthhiiss  eevveenntt  llaasstt  yyeeaarr..  IItt  hhaass  ttoo  bbee  ppuubblliicc  ssiittee  pprreeffeerraabbllyy  wwiitthhoouutt  ffeeee..  JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  LLuutthheerraann  CChhuurrcchh..  PPaauull  hhaass  

ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  LLuutthheerraann  CChhuurrcchh..  PPaauull  wwiillll  pprroovviiddee  hhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  iinnffoo  ttoo  MMaatttt..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  $$  7755..0000  ffoorr  JJOOTTAA  eevveenntt..  

NNeexxtt  ddiissccuusssseedd  wwaass  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt::  

  

PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  hheelldd  aa  lloonngg  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  aallll  tthhee  iissssuueess  iinncclluuddiinngg  ttoowweerr  iinn  WWiittookkaa..  EErriicc  

aanndd  BBoobb  aatttteennddeedd  tthhee  MMeeeettiinngg..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  hhee  mmaaddee  aa  ttrriipp  ttoo  tthhee  WWiittookkaa  ttoowweerr  ssiittee  rreecceennttllyy  aanndd  ffoouunndd  oouutt  tthhaatt  FFAAAA  

lliigghhttss  aarree  oouutt  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  tthhee  ttoowweerr..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  mmaajjoorr  ccoonncceerrnnss  ffoorr  tthhee  ttoowweerr  aarree  wwhhoo  iiss  ppaayyiinngg  ffoorr  tthhee  

ssiittee  //wwhhoo  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ssiittee..  JJoohhnn  ttaallkkeedd  aabboouutt  ddoouubbllee  lliigghhttss  oonn  tthhee  ttoowweerr..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  tthheerree  aarree  ttwwoo  AAnntteennnnaass  aanndd  

ffeeeedd  lliinnee..  BBoobb  ccoouulldd  nnoott  ggeett  ttoo  sshheelltteerr..  DDaann  aallssoo  ppllaannnniinngg  ttoo  vviissiitt  tthhee  ssiittee  wwiitthh  ccoouunnttyy  eemmeerrggeennccyy  ppeerrssoonnnneell..  BBoobb  hhooppeedd  

tthheerree  iiss  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhiiss  ssiittee  wwiillll  bbeeccoommee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  hhuubb  ffoorr  tthhee  cclluubb..  OOnn  iinnqquuiirryy,,  PPaauull  ssttaatteedd  tthhiiss  ssiittee  iiss  nnoott  iiddeeaallllyy  

ssuuiitteedd  FFiieelldd  DDaayy..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  wwee  wwaanntt  ttoo  bbeeccoommee  uusseerr  ooff  tthhee  ttoowweerr  bbuutt  nnoott  ooppeerraattoorr..  JJiimm  JJaarrvviiss  hhaass  vvoolluunntteeeerreedd  ttoo  

cclliimmbb  tthhee  ttoowweerr  aanndd  rreeppaaiirr  tthhee  ttoowweerr  wwiitthh  wwhhaatt  iiss  nneeeeddeedd..    
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BBoobb  mmaakkee  ssppeecciiaall  mmeennttiioonn  ooff  LLeenn  aanndd  LLeenn’’ss  wwoorrkk  oonn  HHaammggrraamm..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  iitt  ttaakkeess  qquuiittee  bbiitt  ooff  wwoorrkk  ttoo  ppuubblliisshh  

HHaammggrraamm  aanndd  LLeenn  ddooeess  aann  eexxcceelllleenntt  jjoobb..  BBooaarrdd  aallssoo  aapppprreecciiaatteedd  LLeenn’’ss  wwoorrkk  aass  PPIIOO  ((PPuubblliicc  IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr))..    

  

PPaauull  aasskkeedd  iiff  aannyyoonnee  kknnoowwss  ““wwhhaatt  iiss  bbiigg  yyeellllooww  bbooxx??””  TThhaatt  iiss  aa  ppoorrttaabbllee  rreeppeeaatteerr..  TThheerree  aarree  ssoommee  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  

ccoonnttrroolllleerr..  PPaauull  ssuuggggeesstteedd  cclluubb  ffiixx  tthhee  ppoorrttaabbllee  rreeppeeaatteerr  aanndd  tthheerree  wweerree  ppllaannss  ffoorr  ccoouunnttyy  ttoo  bbuuyy  DD771100  rraaddiioo  ttoo  wwoorrkk  aass  

rreeppeeaatteerr  ((ccrroossss  bbaanndd  rreeppeeaatt))..  DDaann  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  iissssuueess..    

  

NNeexxtt  ddiissccuusssseedd  wwaass  ffuunndd  rraaiissiinngg  ooppttiioonnss..  CClluubb  iiss  aallrreeaaddyy  ssppeennddiinngg  wwiitthhoouutt  mmuucchh  mmoonneeyy  ccoommiinngg  iinn..  PPaauull  hhaass  iiddeeaa  ooff  

ppaacckkaaggee  ooff  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  mmaakkeess  bbuussiinneesssseess  ttoo  bbee  ppaattrroonnss  ooff  eemmeerrggeennccyy  ssuuppppoorrtt..  JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  wwee  

ccaann  mmaakkee  aa  mmaapp  wwiitthh  nnaammee  ooff  bbuussiinneessss  nnaammeess..  TThheessee  wweerree  aallll  rroouugghh  iiddeeaass  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  eexxpplloorreedd  mmoorree..  BBoobb  kknnoowwss  

ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  pprrooffeessssiioonnaall  ffuunndd  rraaiisseerr  aanndd  BBoobb  tthhiinnkkss  hhee  wwiillll  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ttaallkk  ttoo  oouurr  ggrroouupp..    

  

OOtthheerr  ffuunndd  rraaiissiinngg  ooppttiioonnss  wweerree  aallssoo  ddiissccuusssseedd..  PPaauull  ssuuggggeesstteedd  aa  ssuubb--ccoommmmiitttteeee  ffoorr  FFuunndd  RRaaiissiinngg  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  bbeeiinngg  

EErriikk,,  LLaannccee  aanndd  SSyyeedd..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  tthhiiss  ccoommmmiitttteeee..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  

CCoommmmiitttteeee..  

  

JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  WWDD00HHAADD  rreeppeeaatteerr  iiss  uupp  ffoorr  ssaallee..  JJoohhnn  ddiissccuusssseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  hhee  hhaass  aabboouutt  tthhiiss  rreeppeeaatteerr..  JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  

rreeppeeaatteerr  mmiigghhtt  bbee  aavvaaiillaabbllee  vveerryy  cchheeaapp  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  ootthheerr  bbuuyyeerr  ffoouunndd..  JJoohhnn  aallssoo  bbrroouugghhtt  aann  AARRRRLL  HHaannddbbooookk  aanndd  ppiittcchheedd  

ffoorr  tthhee  AARRRRLL  HHaanndd  BBooookk..  

  

NNeexxtt  MMaatttt  bbrroouugghhtt  uupp  IIRRSS  ffiilliinngg  iissssuuee  ooff  oouurr  cclluubb..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  LLeess  hhaass  bbeeeenn  ffiilliinngg  oonn  bbeehhaallff  ooff  cclluubb  ttoo  IIRRSS..  TThheerree  wwaass  

nnoo  ffiilliinngg  ffoorr  22001122  [[??]]  bbuutt  MMaatttt  ddiidd  ddoo  tthhee  ffiilliinngg  ffoorr  22001122..    SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  hhee  ddiidd  tthhee  SSttaattee  ffiilliinngg..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  iitt  iiss  eeaassyy  ttoo  

ffiillee  ffoorr  IIRRSS  ffiilliinngg  ((aass  lloonngg  aass  wwee  hhaavvee  lleessss  tthhaann  $$  5500,,000000))..  MMaatttt  wwiillll  aallssoo  ddoo  tthhee  22001133  ffiilliinngg  wwhhiicchh  iiss  dduuee  iinn  MMaayy..  JJoohhnn  ffoouunndd  

oouutt  iiff  wwee  ddoo  aaddvveerrttiissiinngg,,  iitt  bbeeccoommeess  ccoommpplliiccaatteedd  aass  rreeggaarrddss  ttoo  IIRRSS  ffiilliinngg..    

  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  iiff  wwee  ddoo  ffuunnddrraaiissiinngg,,  wwee  sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  eeqquuiippmmeenntt  wwee  hhaavvee  aanndd  wwhhaatt  wwee  nneeeedd..  MMoosstt  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  

nnooww  uusseedd  aarree  ffrroomm  mmeemmbbeerrss..  CClluubb  aallssoo  ppoosssseesssseess  ffeeww  eeqquuiippmmeenntt,,  aanntteennnnaass  aanndd  ootthheerr  ssttuuffff..  SSttoorraaggee  ooff  tthheessee  eeqquuiippmmeennttss  

iiss  aallssoo  ddiissccuusssseedd..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  cclliimmaattee  ccoonnttrrooll  ssttoorraaggee  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  WWiinnoonnaa  ffoorr  aabboouutt  $$  4400..0000  aa  MMoonntthh..  MMaatttt  hhaass  tthhee  

ssttoorraaggee  ooff  ffiieelldd  ddaayy  ssttuuffff..    

  

MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aabboouutt  88  PPMM..    
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TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

PP..OO  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877--77226644  

  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  

PPrreessiiddeenntt::    PPaauull  SScchhuummaacchheerr,,  KKØØZZYYVV  VViiccee  PPrreessiiddeenntt::    LLaannccee  TTaagglliiaappiieettrraa,,  KKBBØØYYJJUU  

ppsscchhuummaacchheerr@@wwiinnoonnaa..eedduu    llaanncceettaagg@@hhbbccii..ccoomm  

SSeeccrreettaarryy::      SSyyeedd  FFaarruuqquuee,,  AACCØØVVAA    TTrreeaassuurreerr::    MMaatttt  BBuurrtt,,  KKFF00QQ            

ssffaarruuqquuee@@yyaahhoooo..ccoomm    kkff00qq@@hhbbccii..ccoomm  

  

CCuussttooddiiaann::  EErriikk  BBrroomm  ,,  WWBBØØNNIIUU    MMeemmbbeerrss::      HHaarrrroo  HHoohheennnneerr  KKGG66RRLLMM    
eewwbbrroomm@@hhbbccii..ccoomm            BBoobb  SSeeaaqquuiisstt  KKCC99IIWWEE  

  

  
DDuueess::    $$2255..0000  ppeerr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ppeerr  lliicceennssee  hhoollddeerr..  

$$3300..0000  ppeerr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ffoorr  aallll  lliicceennsseedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssaammee  ffaammiillyy  wwiitthhiinn  tthhee  

ssaammee  hhoouusseehhoolldd..  

DDuueess  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo::    MMaatttt  BBuurrtt,,  TTrreeaassuurreerr,,  PP..OO..  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN  5555998877  

  
HHaammggrraamm  iiss  ppuubblliisshheedd  mmoonntthhllyy  bbyy  TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

DDiissttrriibbuuttiioonn  iiss  eelleeccttrroonniiccaallllyy  bbyy  eemmaaiill  aanndd  vviiaa  tthhee  WW00NNEE..oorrgg  wweebbssiittee..    

DDiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  bbyy  UUSSPPSS  iiss  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt..  

EEddiittoorr::  LLeenn  LLiittvvaann  ((KKCC00RRSSXX))  

PPlleeaassee  aaddddrreessss  ccoommmmeennttss  aanndd  HHaammggrraamm  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ttoo::    LLeenn  LLiittvvaann  

2255556677  MMiinneerr  VVaalllleeyy  RRooaadd  --  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877      oorr  eemmaaiill  ttoo::    KKCC00RRSSXX@@aarrrrll..nneett  

BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  aarree  aannnnoouunncceedd  iinn  aaddvvaannccee  ((WWEEPPNNeett))..  

MMoonntthhllyy  cclluubb  pprrooggrraammss  aarree  hheelldd  oonn  tthhee  tthhiirrdd  TThhuurrssddaayy..  TThhee  ssuubbmmiissssiioonn  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  tthhee  

HHaammggrraamm  iiss  WWeeddnneessddaayy  ooff  tthhee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  cclluubb  pprrooggrraammss..  

WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  
  

  

  

  
  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))..   

mailto:pschumacher@winona.edu
mailto:ewbrom@hbci.com
https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667

