1

SSA-Bulletinen v 48 2014
Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-11-26. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se/.
Operatör idag är……………………………………..

RIKS-QTC
1. Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
2. Bulletinredaktören vill påminna om de regler som styr SSAs
bulletinstationer.
3. Bulletinens juluppehåll
4. QSL till ”småländerna”
5. Det saknas redaktör för DX-spalten i QTC, prova något nytt?
1. Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Förslaget i sin helhet ligger först under Coming Up!
2. Bulletinredaktören vill påminna om de regler som styr SSAs
bulletinstationer.
Ytterst ansvarig för bulletinverksamheten är SSA-ordföranden.
Denne kan dock delegera ansvaret till bulletinredaktören. Ansökan
om bulletinsändning tillställs DL som tilldelar SKxSSA-signal. Varje
DL är ansvarig i sitt distrikt för att respektive SKxSSA sköts på ett
grannlaga sätt. Operatör för kortvågssänd bulletin bör, om möjligt, kunna
ta emot omfrågning/incheckning på telegrafi.
Bulletinredaktören önskar uppgift om de förändringar som sker, stationer
som tillkommer och som slutar sitt uppdrag, för att uppdatera sändningsschemat som finns på SSAs hemsida.
DL uppdras att kontrollera mot sändningsschemat för Bulletinen och
därefter rapportera ev avvikelser till Bulletinredaktören före nyår (2014!).
Till dags dato är tystnaden kompakt! Bulletinredaktör´n.

3. Bulletinens juluppehåll
Höstterminens sista SSA-Bulletin kommer ut onsdagen den 17
december! Deadline kl 2000 samma dag!
2015 startar vårterminen med en första Bulletin onsdagen den 7
januari med deadline kl 2000.
Bulletinredaktör´n
4. QSL till ”småländerna”
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Vill Du ha med Dina kort skall de vara mig tillhanda = stoppdatum
senast fredagen den 5/12!
73 Janne SM5DJZ
5. Det saknas redaktör för DX-spalten i QTC, prova något nytt?
Svårigheterna att locka spaltredaktörer är att det kan kännas
betungande för en enskild att kämpa med att samla ihop material
varje månad till "spalten".
Funderade på en variant; Varför vara en person? Varför inte ett
litet team med intresserade DX-are?
Jag kan fixa en egen liten "privat" area på SSA’s medlemsforum
där vi kontinuerligt kan lägga upp material och tillsammans förbättra
inmatade idéer och källmaterial till små, korta, bra artiklar/bilder. Små
korta tror jag är smart, men givetvis kan lite längre artiklar vara bra också.
När stoppdatum närmar sig så tömmer vi månadens godis till QTCredaktören.
För att få lagom flöde och arbetsfördelning tror jag vi behöver vara 4-5
personer. Vi kör en testperiod på ett halvår och utvärderar sedan.
Har du rätt intresse för detta, en hyfsad bakgrund inom DX och tillgång till
bra källor (gärna innan det är ute via andra kanaler, alltid kul med några
scope :)
Har några få namn, men behöver fler...
Hör av dig...
Eller har Du förslag på andra namn?
Kontakta Hasse/SM0IMJ, mail: sm0imj@ssa.se
INNEHÅLLSFÖRTECKNING COMING UP
Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Körschema för Månadstesterna 2014
Kanslinytt
SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015
REGIONALA QTC
6. SK0AR Säsongsavslutning 3/12
7. SK0CJ månadsträff 1/12 i Jakobsberg
8. SK0QO, "Aktuellt på PTS" onsdagen den 3 december i Jordbro
9. SK0QO – Julfest 5 dec kl 19.00 i Jordbro
10. SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015 i Kvarnbäcksskolan, Jordbro
11. SK3GA Föredrag 1/12
12. SK3GA Lussefika 15/12
13. SK3GK möte 3/12 på Gävle Bro
14. 0SK3JR inbjuder till jultallrik på Teknikland 11/12
15. SL3ZYE söker signalister till pool
16. SK5FV Flygande Veteranerna ny klubb
17. SK6AG månadsmöte i Råda 1/12
18. SK6EI Skövde Amatörradioklubb certkurs i Skövde start 4/12

6. SK0AR Säsongsavslutning 3/12
En trivsam avslutningskväll där SRA bjuder på macka och dryck.
Tid:
2014-12-03, onsdag, kl. 19.00
Plats:
Restaurang Nygammalt, Midsommarvägen 80
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Anmälan och förfrågan om mer information, kontakta oss på
aktiviteter@sra.se
Välkomna önskar styrelsen i SRA
7. SK0CJ månadsträff 1/12 i Jakobsberg
Järfälla Radioamatörer SKØCJ har höstens sista månadsträff, måndagen
den 1 december kl 19.30. Vi ses på Restaurang ROMA, Allmogeplatsen 2
i Jakobsbergs centrum. Du kan äta en bit mat, dricka en öl eller en kopp
kaffe, hämta och lämna QSL samt givetvis prata radio. Besök gärna
klubbens hemsida på www.sk0cj.webs.com för mer information. Alla
radiointresserade är hjärtligt välkomna hälsar SKØCJ genom Torgny
SMØBWM.
8. SK0QO, "Aktuellt på PTS" onsdagen den 3 december i Jordbro
Christer Jonson SA0BFC, berättar om vad som händer på
PTS, lite om den nya spektrumstrategin, några tillsynsfall,
nya provfrågorna och lite om tillståndsgivning utanför amatörbanden.
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00. Obs att platsen är
Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se
Alla välkomna!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
9. SK0QO – Julfest 5 dec kl 19.00 i Jordbro
Som tidigare år anordnar SödRa även i år en
julfest. På samma sätt som förra året håller
vi till i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Vi träffas under festliga former och det blir julmat,
julsånger, lotteri och annat som hör julen till.
Anmälan till Ingemar SM0DSF via mail sm0dsf@sk0qo.se senast kl 20.00
den 3 december 2014.
Avgiften för mat och dryck är 150 kr (100 kr för ungdomar) och det betalar
du på plats när du kommer.
Reservera redan nu den 5 december för årets julfest!
Välkommen!
Södertörns Radioamatörer
10. SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015 i Kvarnbäcksskolan,
Jordbro
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder en eller två
representanter från varje klubb i distriktet till klubbledarträff
torsdagen 22 januari 2015 kl 19.00. Vi träffas och diskuterar
förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och samarbeten mellan
klubbarna.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n
11. SK3GA Föredrag 1/12
Måndag den 1/12 kl 19.00 håller SM3GDT Hans föredrag på SK3GA om
hur man gör egna QSL-kort, skriver ut QSL-kort från sitt loggprogram med
mera. För mer info se http://sk3ga.se
Alla hälsas välkomna till detta spännande föredrag på SK3GA!
OBS! Obligatorisk föranmälan till info@sk3ga.se pga begränsat antal
platser (20 platser).
Väl mött!
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73 de SM3GDT & SK3GA gm SA3BPE
12. SK3GA Lussefika 15/12
Måndagen den 15 december blir det lussefika, glögg och
bildvisning från LW-land (Svalbard) av SM3DBU - Leif.
Alla hälsas välkomna till denna kväll på SK3GA!
OBS! Obligatorisk föranmälan till info@sk3ga.se så vi vet
hur mycket fika som ska inhandlas - platsantalet är
begränsat till 20.
73 de SM3DBU, SK3GA gm SA3BPE
13. SK3GK möte 3/12 på Gävle Bro
Månadsmöte onsdagen den 3:e December på Gävle Bro.
Vid mötet på Gävle Bro får vi lyssna till rallyprofilen Björn Sjunning, som
berättar om händelser och minnen från sitt rallyliv.
Efter föredraget blir det Information från Samled.
För att få många deltagare till kvällen bjuder GKA på såväl bensinersättning som räksmörgås med dryck.
Anmälan om deltagande måste komma in till SM3CLA / Karl-Olof senast
den 1/12 klockan 18.00.
Tel: 026 – 64 27 19 eller 070 – 353 12 73 eller via mail:
sm3cla@sk3gk.se
Välkommen, hälsar styrelsen gm SM3CLA / Karl-Olof
14. SK3JR inbjuder till jultallrik på Teknikland 11/12
Jemtlands Radioamatörer inbjuder sina
medlemmar med respektive till en jultallrik på
Teknikland den 11 december kl 17.00
Läs mer om detta på http://www.sk3jr.se
Välkomna
Styrelsen JRA
15. SL3ZYE söker signalister till pool
SL3ZYE, FRO Sollefteå har startat en signalistpool och behöver signalister till den. Signalistpoolen ska kunna hjälpa till
när det är påfrestningar inom kommun och där samband
behövs.
Intresserade kontakta K-A Lundgren 070-265 89 00 eller
lundgren_ka@hotmail.com Alternativt Mauritz Johansson 076
133 20 17 eller sm3tsz@kramnet.se
Välkommen!
SM3GHE/Nils

16. SK5FV Flygande Veteranerna ny klubb
Flygande veteraner har erhållit sin klubbsignal SK5FV! Föreningen har
DC3:an Daisy i sin hand .
Framöver hoppas vi vara aktiva både på VHF samt kortvåg .
Bästa 73 önskar Flygande veteraner genom SMØHGS Hans
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17. SK6AG månadsmöte i Råda 1/12
Måndagen den 1/12 kl 19:00 håller Göteborgs Sändareamatörer
månads möte i Råda Församlingshem Mölnlycke
Lars-Ove SM6BWH hälsar alla medlemmar och intresserade
välkomna.
73 de, SM6BWH Lars-Ove
0768 294 721
www.sk6ag.org
18. SK6EI Skövde Amatörradioklubb certkurs i Skövde start 4/12
SK6EI startar certkurs i Skövde 4/12 kl 18. 10 kurstillfällen. Anmälan
senast 16/11.
Mer info se sk6ei.se
Notisen inlagd av Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast onsdagen den 3/12 2014 kl 20.
Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.
Postadress: SSA-Bulletinen,
c/o Wennström, Halsjärnsgatan 8, 62147 Wisby. Tfn: 0498-493203
Lev väl
73 de SM1WXC Christer

Lugn, vi är på väg!

Coming Up!
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Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Valberedningens arbete regleras i stadgarnas paragraf 13. Här
konstateras (§ 13:5) att valberedningen skall i sitt uppdrag noga
följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred
förankring söka kandidater både inom och utom denna krets.
Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk
representation. I § 13:3 stadgas att udda år skall ordförande,
kassaförvaltare och en ledamot väljas. I § 13:4 anges att revisorer och
ersättare väljs för ett år.
Varberedningen har i sitt arbete följt stadgarnas § 13 och i övrigt arbetat
enligt sedvanlig praxis.
Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1
januari 2015, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen.
Valberedningens förslag är:
Styrelse
Ordf
Anders Larsson
SM6CNN Nyval 2 år
V ordf
Jonas Hultin
SM5PHU Fyllnadsval 1 år
Kassaförv
Lennart Pålryd
SM5AOG Omval 2 år
Ledamot
Hans Sodenkamp
SM3GDT Nyval 2 år
Ledamot
Dick Stenholm
SM6HNS Kvarstår 1 år
Revisorer
Revisor
Esko Antikainen
SM5AKP Omval 1 år
Revisor
Peter Rosenthal
SM0BSO Omval 1 år
Ersättare
Dennis Becker
SM0ATC Omval 1 år
Valberedningens förslag är enhälligt.
Valberedningen består av
Viktor Rosenqvist
SA0BYA
Håkan Karlsson
SM5OCK
Anders Nordgren
SM7GXR
Bo Nilsson
SM2PYN sammankallande
Kalix 2014-10-15
För SSA valberedning
Bo Nilsson SM2PYN
Sammankallande
Körschema för Månadstesterna 2014
Regler mm hittar Du på SM3CER Contest Service Tider anges i UTC!
Månad
Datum
CW
SSB
December
2014-12-14 15:15 - 16:15
14:00 - 15:00
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA3LEO Leonard Broman
SUNDSVALL
SA5PEL Daniel Pelikan
UPPSALA
Ny anropssignal
SA0JON Jonathan Rubino
STOCKHOLM
SG0DMR SM0TSC, Johan Hansson
SG6DMR SM0TSC, Johan Hansson
SE5L
SM5ALJ, Bengt Torbjörnsson
Ny medlem
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SA6CKO Thomas Engqvist
VÄSTRA TUNHEM
Ständig medlem
SM5EMR Jonny Rosenquist
ARBOGA
Återinträde
SM0GMM Magnus Hellström
RIMBO
SM4SSY Staffan Jivemo
NORA
SM4WSX Birgitta Hedin Hägglöf FALUN
SM7WNM Joakim Nilsson
BJÄRNUM
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder en eller
två representanter från varje klubb i distriktet till
klubbledarträff torsdagen 22 januari 2015. Vi träffas
och diskuterar förutsättningarna för gemensamma
aktiviteter och samarbeten mellan klubbarna.
Idéer och programförslag inför mötet tas tacksamt emot. Förslag till
agenda kommer att finnas på SödRa:s hemsida www.sk0qo.se kring
mitten av januari.
Plats: Matsalen i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Tid: kl.19:00 (samling från 18:30)
Mat: Södra bjuder på ärtsoppa med tillbehör (ej punsch J)
För vår planering av mat, så ber vi er skicka anmälan till någon av
kontaktpersonerna enligt nedan.
Kontaktpersoner:
Robert Malmqvist/SM0TAE sm0tae@ssa.se Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO sm0fdo@comhem.se Tel: 070-343 99 69
Hjärtligt välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer genom
Robban/SM0TAE och Lasse/SM0FDO.

