Massor av prylar
Text och foto Gunnar/SM0BYO

I klubbstugan på Gålö har vi just nu översvämning av radioprylar. Mycket materiel kommer från medlemmar och andra som har avlidit eller på annat sätt vill göra sig av med sitt överflöd. Vi brukar inte säga
nej till att ta emot erbjudna prylar om de är användbara och ibland kan vi också lägga en slant för dem.
SödRa har med tiden skaffat sig en ansenlig mängd instrument och annat som kan anses vara bra att ha
inom klubben. Det mesta av det som nu kommer in vill vi då sälja. Dels förstås för att utöka klubbkassan,
dels för att användbara saker får nytt liv hos någon annan och inte minst för att vi inte har lagringsutrymme i stugan. Normalt kan vi avyttra en hel del vid vår årliga höstmarknad, men i detta Coronavirusets år blev marknaden som alla vet inställd. Därav översvämningen enligt bilderna.

Hela mötessalen i klubbstugan är full med prylar.

Tur i oturen är att våra möten i klubbstugan är inställda för närvarande pga. Coronavirus och att vi därmed kan ockupera mötessalen för att få en överblick av vad vi har att sälja eller skrota. De som beslutar
vad som går att sälja är Lasse/SM0FDO och Kalle/SM0NUE. De har inte bara beslutat utan också lagt ner
ett jättejobb på att packa, annonsera och skicka varorna.

Först gäller det att samla ihop saker som kan säljas i klump eller småportioner, typ kontakter o dyl. De
stora sakerna blir individuellt bedömda om de går att sälja. Elektronik ska testas och kanske repareras så
att kunden får veta skicket på det hen köper. Händiga amatörer kan köpa och reparera själva. Lasse fotograferar det som ska säljas och sedan ska det packas på ett transportsäkert sätt. Behovet av packmaterial (kartonger, bubbelplast, frigolit osv.) är stort. Packmomentet har jag Gunnar/SM0BYO till viss
del deltagit i.
Lasse och Kalle har en hel del erfarenhet av att sälja radioprylar och kan sätta ett utgångspris på varje
vara. Sedan ska annonser utformas med bild och text och läggas ut på auktionsajten Tradera. Varje annons på Tradera åsätts en sluttid till vilken bud får läggas på varan. Auktionerna måste sedan följas upp
så man får veta vem som köpt, adress och slutpris. Efter det ska varan köras till ett inlämningsställe i
Västerhaninge för vidare transport, oftast med Schenker, till köparen. Som sista åtgärd ska kassören
Kalle följa upp att betalning kommer in. Eventuellt kan en del annonseras ut på hemsidan.
Som synes är det ett omfattande arbete att sköta försäljningen. Klubben har all anledning att vara tacksam för att Kalles och Lasses arbete ger goda inkomster och att vi får mera plats i stugan.

En himla massa smått och gott.

Lasse/FDO grunnar på om 70 cm-slutsteget platsar i den här kartongen. Och vad kan man ta betalt?

Kalle/NUE lägger upp en annons på Tradera.

