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WWAARRCC  22001133  HHOOLLIIDDAAYY  PPAARRYY  

                      PPlleeaassee  jjooiinn  uuss  oonn  TThhuurrssddaayy,,  JJaannuuaarryy  1177,,  22001133  aatt  TThhee  TTiimmbbeerrss                        

TThhee  ppaarrttyy  wwiillll  bbeeggiinn  aatt  66::0000  PPMM  wwiitthh  aa  ssoocciiaall  hhoouurr..  

DDiinnnneerr  oorrddeerrss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  aatt  66::3300  PPMM..  

  

TThhee  mmeeaall  cchhooiicceess  aarree::  

BBaatttteerrffrriieedd  CCoodd  @@  $$1100..9955  oorr  TTeennddeerrllooiinn  TTiippss  @@  $$1111..9955  ((ssppeecciiaall  pprriicceess))..  

MMeeaall  iinncclluuddeess  bbeevveerraaggeess  ((eexxcceepptt  aallccoohhoolliicc)),,  ssaallaadd  bbaarr,,  aanndd  ssttrraawwbbeerrrryy  sshhoorrttccaakkee  ddeesssseerrtt..  

OOtthheerr  cchhooiicceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  rreegguullaarr  mmeennuu..    TThheerree  iiss  aallssoo  aa  kkiiddss  mmeennuu..  

((PPrriicceess  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  ttaaxx  oorr  ggrraattuuiittyy..))  

  

AAss  iinn  tthhee  ppaasstt,,  wwee  wwiillll  aacccceepptt  ddoonnaattiioonnss  ffoorr  pprriizzeess..  

TThhee  cclluubb  wwiillll  bbee  pprroovviiddiinngg  aaddddiittiioonnaall  pprriizzeess..  

  

PPrrooggrraamm::  

TTrraavveelloogguuee  bbyy  JJooddii  &&  EErriikk  BBrroomm  ––22001122  TTrriipp  ttoo  IIrreellaanndd  aanndd  EEnnggllaanndd..  
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WARC 2013 BOARD OFFICERS 

Congratulations to the WARC Board officers elected Monday evening: 
 
President - Paul Schumacher K0ZYV 
Vice-President - Lance Tagliapietra KB0YJU 
Secretary - Syed Faruque AC0VA 
Treasurer - Matt Burt KF0Q 
 
Other Board Members: 
Erik Brom WB0NIU (W0NE Station Custodian) 
Harro Hohenner KG6RLM 
Bob Seaquist KC9IWE 
 
Complete minutes of the January board meeting appear later in this month's issue of the 
Hamgram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPCOMING CLUB ACTIVITIES 

 Winter Holiday Party – Thursday, January 17. 

 MN QSO Party – Saturday, February 2. 

 Monthly Program (New Location) – February 21—More info here. 

 

http://www.w0aa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7


  

WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb  iiss  NNooww  oonn  

  

TThhaannkkss  ttoo  tthhee  wwoorrkk  ooff  MMaatttt  KKFF00QQ,,  TThhee  WWiinnoonnaa  AARRCC  iiss  

nnooww  aavvaaiillaabbllee  oonn  FFaacceebbooookk..    TThhiiss  ccaappaabbiilliittyy  aalllloowwss  uuss  

mmoorree  fflleexxiibbiilliittyy  ttoo  kkeeeepp  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aanndd  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattee  bbeetttteerr  wwiitthh  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  nnoott  ((yyeett))  

lliicceennsseedd  aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  oorr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

cclluubb..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMaatttt,,  ““TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb  --  

WW00NNEE  FFaacceebbooookk  ppaaggee  wwaass  ccrreeaatteedd  oonn  DDeecceemmbbeerr  1122..    SSoo  

ffaarr  tthhee  rreessppoonnssee  hhaass  bbeeeenn  ppoossiittiivvee..    AA  bbeenneeffiitt  ttoo  uusseerrss  iiss  

tthhaatt  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  cchhaannggeess  ccaann  bbee  mmaaddee  rraappiiddllyy  aanndd  

rreemmootteellyy..    

““OOnnee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  wwaass  ttoo  ggaaiinn  eexxppoossuurree  ttoo  aa  mmoorree  

yyoouutthhffuull  aauuddiieennccee..    II  bbeelliieevvee  tthhiiss  ggooaall  hhaass  bbeeeenn  mmeett  bbaasseedd  

oonn  tthhee  rreessppoonnssee  ffrroomm  uusseerrss  kknnoowwiinngg  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ooff  

tthhee  ppaaggeess  ??lliikkeess??  ccaammee  ffrroomm  tthhoossee  uunnddeerr  aaggee  5500..    

FFoolllloowweerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ffrroomm  aass  ffaarr  aawwaayy  aass  IInnddoonneessiiaa!!    

““FFaacceebbooookk  hhaass  rroobbuusstt  pphhoottoo  hhaannddlliinngg  aanndd  eeddiittiinngg  aalllloowwiinngg  

aa  hhiissttoorryy  lliinnee  ttoo  qquuiicckkllyy  bbee  ccrreeaatteedd..    FFrroomm  oonnee  uusseerr::  ??II  

rreeaallllyy  lliikkee  tthhee  wwaayy  tthhaatt  FFBB  hhaannddlleess  pphhoottooss..  II  ccaann  qquuiicckkllyy  ppoosstt  nneeww  pphhoottooss  oonn  tthhee  ppaaggee  wwiitthh  ccoommmmeennttss..  TThhee  ttoooollss  aarree  eeaassyy  ttoo  

uussee......??    

““SSoocciiaall  mmeeddiiaa  pprroovviiddeess  aannootthheerr  aavveennuuee  ttoo  uuppddaattee  tthhoossee  iinntteerreesstteedd  iinn  cclluubb  aaccttiivviittiieess  aanndd  ootthheerr  nneewwss..    OOnnee  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  

ooccccuurrrreedd  tthhee  nniigghhtt  ooff  tthhee  llaasstt  bbiigg  ssnnooww  ssttoorrmm  iinn  DDeecceemmbbeerr..    WWiitthhiinn  mmiinnuutteess  aa  ppoosstteedd  qquueessttiioonn  aabboouutt  tthhee  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinngg  ??IIss  tthhee  

mmeeeettiinngg  ccaanncceelleedd????  wwaass  aannsswweerreedd  aassssiissttiinngg  uusseerrss  wwiitthh  ppllaannnniinngg  tthheeiirr  eevveenniinngg..    TThhiiss  iinntteerraaccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  oonnee  eexxaammppllee  

wwhheerree  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  hhaass  aann  eeddggee  oovveerr  aa  ttrraaddiittiioonnaall  wweebb  ppaaggee..    TThhee  iinntteenntt  ooff  tthhee  FFaacceebbooookk  ppaaggee  iiss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  cclluubb  wweebb  ppaaggee  

aanndd  II  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwoorrkk  ttoowwaarrdd  tthhaatt  ggooaall..””  

TThhaannkkss  MMaatttt,,  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  iinniittiiaattiivvee  oonn  tthhiiss  iimmpprroovveemmeenntt  ffoorr  tthhee  cclluubb..  

  

http://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667
http://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667


  

MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  DDeecceemmbbeerr  77,,  22001133  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,    

WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

PPrreesseenntt::  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  LLaannccee  ((KKBB00YYZZUU)),,  BBoobb  ((KKCC99IIWWEE)),,  TToomm  ((WW00MMKK)),,  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  SSyyeedd  

((AACC00VVAA))..  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

AAggeennddaa  

  

11..  SSeelleeccttiioonn  ooff  OOffffiicceerrss  

22..  MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  

33..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

44..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

55..  OOtthheerr  IItteemmss                  

                                        

SSeelleeccttiioonn  ooff  OOffffiicceerrss  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooffffiicceerrss  wweerree  eelleecctteedd  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr::  

PPrreessiiddeenntt::  PPaauull  SScchhuummaacchheerr  

VViiccee  PPrreessiiddeenntt::  LLaannccee  TTaagglliiaappiieettrraa  

SSeeccrreettaarryy::  SSyyeedd  FFaarruuqquuee  

TTrreeaassuurreerr::  MMaatttt  BBuurrtt  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  



55  

  

OOuuttggooiinngg  ttrreeaassuurreerr  CCllaarree  ggaavvee  aa  ffiillee  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  iinnccoommiinngg  ttrreeaassuurreerr  MMaatttt..  MMaatttt  wwiillll  

llooookk  iinnttoo  tthhee  ffiilleess..  LLaannccee  aanndd  MMaatttt’’ss  nnaammee  wwiillll  bbee  aaddddeedd  ttoo  BBaannkk  AAccccoouunntt  ssoo  bbootthh  ooff  tthheemm  

ccaann  wwrriittee  cchheecckkss..  

  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  

    

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  wwaass  aaddoopptteedd  wwiitthh  vvooiiccee  vvoottee..    

    
  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

  

MMaatttt  wweenntt  oovveerr  tthhee  OOppeerraattiinngg  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt  hhee  ssuubbmmiitttteedd..  MMaatttt  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ddaatteess  

ffoorr  GGrreeaatt  RRiivveerr  SShhaakkeessppeeaarree  FFeessttiivvaall  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  AAfftteerr  ddiissccuussssiioonn  

BBooaarrdd  aapppprroovveedd  JJuullyy  1133
tthh

  aanndd  1144
tthh

  aass  tthhee  ddaatteess  ffoorr  GGRRSSFF  eevveenntt..    

MMaatttt  bbrroouugghhtt  uupp  iissssuuee  ooff  eexxppeennsseess  ffoorr  tthhee  FFiieelldd  DDaayy  ((JJuunnee  2222//2233))  aanndd  UUHHFF  CCoonntteesstt  

((AAuugguusstt  44
tthh

))..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  $$  330000..0000  ffoorr  tthhee  ttwwoo  eevveennttss..    

LLaannccee  aanndd  MMaatttt  wwiillll  ddiissccuussss  ddeettaaiillss  ooff  uuppccoommiinngg  MMNN  QQSSOO  PPaarrttyy..  

  

BBoobb  aanndd  MMaatttt  nneeeedd  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  RReefflleeccttoorr..  LLaannccee  wwiillll  llooookk  iinnttoo  tthhaatt..  

  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  CClluubb  iiss  nnooww  ppaarrtt  ooff  FFaacceebbooookk..  

  

SSyyeedd  pprroovviiddeedd  aann  uuppddaattee  oonn  uuppccoommiinngg  HHoolliiddaayy  PPaarrttyy  oonn  JJaannuuaarryy  1177
tthh

  aatt  TTiimmbbeerrss  

RReessttaauurraanntt..  SSoocciiaall  hhoouurr  ssttaarrttss  aatt  66::0000  PPMM  aanndd  ddiinnnneerr  oorrddeerrss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ssttaarrttiinngg  66::3300  PPMM..  

EEvveerryybbooddyy  ((mmeemmbbeerrss,,  nnoonn--mmeemmbbeerrss,,  ffaammiillyy))  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  jjooiinn..  MMaatttt  iinnqquuiirreedd  aabboouutt  

tthhee  ddoooorr  pprriizzeess  aanndd  SSyyeedd  aannsswweerreedd  tthheerree  wwiillll  bbee  ddoooorr  pprriizzeess  ffrroomm  TTiimmbbeerrss  aanndd  
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MMccDDoonnaallddss..  

  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  883355  RReeppeeaatteerr  iiss  hhaavviinngg  iissssuueess  aanndd  nnoott  wwoorrkkiinngg  pprrooppeerrllyy..  LLaannccee  iiss  

ppllaannnniinngg  aa  ttrriipp  ((ccoommiinngg  SSaattuurrddaayy  wweeaatthheerr  ppeerrmmiittttiinngg))  ttoo  tthhee  ssiittee  aanndd  eexxpplloorree  wwhhaatt  iiss  

hhaappppeenniinngg..  MMaatttt  eexxpprreesssseedd  hhiiss  iinntteerreesstt  aallssoo  ttoo  vviissiitt  tthhee  ssiittee  wwiitthh  LLaannccee..  

MMaatttt  iinnqquuiirreedd  iiff  tthhee  883355  ssiittee  wwiillll  bbee  ssuuiitteedd  ffoorr  WWII  QQSSOO  ppaarrttyy..  LLaannccee  rreepplliieedd  tthhee  FFaarrmmeerr’’ss  

aarreeaa  nneeaarr  tthhee  ssiittee  mmiigghhtt  bbee  aa  ppoossssiibbiilliittyy  bbuutt  nnoott  tthhee  ssiittee  iittsseellff..  MMaatttt  wwiillll  iinnqquuiirree  aabboouutt  tthhee  

$$7755..0000  ffeeee  cclluubb  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  ppaayy  tthhee  ffaarrmmeerr  ffoorr  rreennttaall  ooff  AAPPRRSS  ssiittee..    

  

BBooaarrdd  nneexxtt  ddiissccuusssseedd  CClluubb  MMeeeettiinngg  llooccaattiioonn..  AAss  DDaann  hhaass  eemmaaiilleedd,,  CClluubb  ccaann  hhaavvee  rroooomm  iinn  

CCoouunnttyy  EExxtteennssiioonn  BBuuiillddiinngg..  FFeebbrruuaarryy  CClluubb  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  EExxtteennssiioonn  

BBuuiillddiinngg..  LLaannccee  ttrriieedd  tthhee  ccoouunnttyy  rroooomm  pprreevviioouussllyy  bbuutt  ccoouulldd  nnoott  ggeett  aapppprroovvaall..  PPaauull  wwiillll  sseenndd  

aa  lleetttteerr  ttoo  VVFFWW  tthhaannkkiinngg  ffoorr  ooffffeerriinngg  tthhee  ssppaaccee  ffoorr  CClluubb  MMeeeettiinnggss..    

  

  OOtthheerr  IItteemmss  

PPaauull  mmeennttiioonneedd  tthheerree  iiss  iinntteerreesstt  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  WWiinnoonnaa  SSeenniioorr  HHiigghh  SScchhooooll  aanndd  WWAARRCC..  DDrr..  

EEll  HHiinnddii,,  WWiinnoonnaa  SScchhooooll  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr  iiss  vveerryy  iinntteerreesstteedd  iinn  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  aanndd  iinn  ssuuppppoorrtt  

ooff  iinnttrroodduucciinngg  HHaamm  RRaaddiioo  ttoo  ssttuuddeennttss..  

  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  nnooww  tthhaatt  wwee  aarree  iinn  FFaacceebbooookk,,  WWSSUU  ssttuuddeennttss  mmiigghhtt  ggeett  iinntteerreesstteedd  ttoo  ggeett  

tthhee  lliicceennssee..  

  

BBoobb  ttaallkkeedd  iinn  ddeettaaiill  aabboouutt  bbeenneeffiittss  ooff  ccrraamm  sseessssiioonnss  aatt  LLaaCCrroossssee  CClluubb..  LLaaCCrroossssee  CClluubb  hheelldd  

aa  sshhooww  aanndd  tteellll  sseessssiioonn  wwiitthh  hhaanndd  hheelldd  rraaddiiooss  wwiitthh  nneeww  HHaammss  aanndd  tthhaatt  wwaass  vveerryy  

ssuucccceessssffuull..    

  

  MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aarroouunndd  88  PPMM  
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PPlleeaassee  PPaayy  YYoouurr  22001133  DDuueess  PPrroommppttllyy  
TThhee  WWiinnoonnaa  AARRCC  aannnnuuaall  dduueess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  $$2255  ppeerr  iinnddiivviidduuaall,,  $$3300  ppeerr  ffaammiillyy,,  aanndd  $$55  ffoorr  yyoouutthh  

tthhrroouugghh  hhiigghh  sscchhooooll  aaggee  oorr  aaggee  1188..    PPlleeaassee  bbrriinngg  yyoouurr  dduueess  ttoo  tthhee  TTrreeaassuurreerr,,  MMaatttt  BBuurrtt  KKFF00QQ,,  aatt  aa  cclluubb  

eevveenntt  tthhiiss  mmoonntthh  oorr  mmaaiill  ttoo  WWAARRCC,,  AATTTTNN::  TTrreeaassuurreerr,,  PPOO  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877..    TThhaannkkss  ffoorr  

yyoouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  cclluubb  aaccttiivviittiieess..

DDIIDD  YYOOUU  KKNNOOWW????????  
  

TThhaatt  tthhee  WWiinnoonnaa  AARRCC  iiss  ““aaffffiilliiaatteedd””  wwiitthh  tthhee  AAmmeerriiccaann  rraaddiioo  RReellaayy  LLeeaagguuee??  

  

WWhhaatt  ddooeess  tthhiiss  mmeeaann??    OOnnccee  wwee  bbeeccaammee  aaffffiilliiaatteedd,,  tthhee  cclluubb’’ss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  AARRRRLL  

ooffffeerreedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbeenneeffiittss——oovveerr  1155  lliisstteedd  bbeenneeffiittss  iinncclluuddiinngg  mmaaiilliinngg  lliissttss,,  nneeww  

aammaatteeuurr  rreeppoorrttss,,  nneeww  mmeemmbbeerr  ccoommmmiissssiioonnss;;  ddiissccoouunnttss  oonn  QQSSTT  cclluubb  aaddss,,  AARRRRLL  ggrroouupp  

iinnssuurraannccee  pprrooggrraammss,,  aanndd  ootthheerrss..    CChheecckk  tthhee  lliinnkk  aabboovvee  ((iinn  rreedd))  ffoorr  tthhee  ddeettaaiillss..  

  

WWhhaatt  ddooeess  iitt  ttaakkee  ttoo  bbee  aann  aaffffiilliiaatteedd  AARRRRLL  cclluubb??    IInniittiiaallllyy,,  tthhee  WWiinnoonnaa  cclluubb  ssuubbmmiitttteedd  aann  

aaffffiilliiaattiioonn  aapppplliiccaattiioonn  ppaacckkaaggee  iinncclluuddiinngg  tthhee  cclluubb  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ootthheerr  oorrggaanniizziinngg  

ddooccuummeennttss,,  aa  mmeemmbbeerrsshhiipp  rroosstteerr  wwiitthh  eevviiddeennccee  tthhaatt  5511%%  oorr  mmoorree  ooff  cclluubb  mmeemmbbeerrss  wweerree  

AARRRRLL  mmeemmbbeerrss,,  ooffffiicceerr  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  ootthheerr  ddaattaa  ((ssuucchh  aass  iitteemmss  oonn  tthhee  

AARRRRLL  wweebbssiittee))..    OOnnccee  tthhee  cclluubb  bbeeccaammee  aaffffiilliiaatteedd,,  aaffffiilliiaattiioonn  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  iinnddeeffiinniitteellyy..    AAllll  

tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreemmaaiinn  aaccttiivvee  iiss  ttoo  aannnnuuaallllyy  ssuubbmmiitt  aa  bbrriieeff  rreeppoorrtt  wwiitthh  aa  ssuummmmaarryy  ooff  

ooffffiicceerr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  cclluubb  ssttaattiissttiiccss..  

  

TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb  iiss  pprroouudd  ttoo  bbee  aann  AARRRRLL--aaffffiilliiaatteedd  cclluubb..  
  

http://www.arrl.org/affiliated-club-benefits


  

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  
  

 

  

mailto:pschumacher@winona.edu
mailto:ewbrom@hbci.com

