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1. Information från valberedningen
Valberedningen hade per 1 januari ej fått några motförslag till föreslagna
kandidater.
Det har ej heller inkommit motförslag på föreslagen kandidat till ordinarie
revisor och som förlängdes till 31 januari.
Valberedningens förslag till styrelse inför SSA:s årsmöte 2017 gäller sålunda.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
2. AM-test vinter den 4:e februari

Nytt med vinterversion av vår enkla test. Lufta din gamla eller nya AMstation och kör några QSO i valfritt tempo. Skicka gärna med några
bilder tillsammans med loggen.
Regler under sm5b.se. Lyssna i bruset och lycka till!
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radio Klubb
SL5ZYB, SM5B, Jonny
Notisen och regler finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

3. Funktionärer till scoutläger sökes
Nu till sommaren kommer det återigen att bli ett stort scoutläger utanför
Rinkaby mellan Kristianstad och Åhus. På det lägret kommer det att
finnas en amatörradiostation och det behövs funktionärer både till att
aktivera själva stationen och till de kringaktiviteter som kommer att
finnas. Du som känner dig manad att vara funktionär kontaktar Johan
Bengtsson, SA7AKG förslagsvis via epost till sa7akg@ssa.se så berättar jag mer. Du
behöver inte vara medlem i scouterna för att delta som funktionär på lägret.
Johan SA7AKG
4. Kvarnhelgen 13 - 14 maj 2017
Ni som är intresserade att aktivera en kvarn eller bara en
kvarnruin är välkomna att meddela mig.
Kvarnens namn, Locator, och Call för de som kommer att vara
aktiva, så publicerar jag det på min hemsida.
http://sm5lib.webnode.se under fliken Mills On the Air.
”Igge" Ingemar Forsström
Söljvägen 2 610 12 Hällestad
073 8185357, 0122-50290
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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5. SK0QO - Om JT65, ett supereffektivt protokoll. Onsdag den 8 februari
Kom och lyssna på SM0JZT Tilman som berättar om: Det
supereffektiva digitala protokollet JT65
- Vi får en genomgång av dom tekniska förutsättningarna för JT65
- Vi jämför med RTTY, WSPR och för all del CW
- Varför borde vi prova JT65 - och till vad?
- Hur kommer vi igång för att köra JT65?
Trevliga experiment och kanske egenbygge.
SM0JZT lovar som vanligt att prata på ett begripligt och inspirerande sätt så att alla
skall bli nyfikna på att förstå och prova själva.
Onsdag 8 februari kl 19.30, fika finns från kl 19.00.
OBS platsen är Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.

Alla är välkomna oberoende av klubbtillhöighet!
Södertörns Radioamatörer.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK0QO Veckoslutskurs för amatörradiocertifikat sista anm 10/2
Del 1 18-19 februari Del 2, 11-12 mars Del 3, 1-2 april Del 4,
22-23 april. Provhelg 6-7 maj. Tid: varje dag 0830-17.
Tid och plats samtliga dagar: 08.30-17.00, klubbstugan på Gålö,
Haninge kommun 2,5 mil söder om Stockholm C.
Mer info och anmälan (senast 10/2) på www.sk0qo.se
Frågor? Ring Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller Christer
Jonson SAØBFC Tel 073-912 13 06, email: kurs@sk0qo.se
Södertörns Radioamatörer
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK2HG årsmöte 28/2
Årsmöte Kalix Radioklubb SK2HG "Fettisdag" den 28:e februari 2017 kl. 18:00
Plats: SK2HG klubblokal Rolfsbacken Kalix
Efter årsmötet bjuder klubben sedan i vanlig ordning på fika med semlor
Styrelsen gm ordf. SM2YIP
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK5LF Radioklubben Östra kursstart
Informations dag: Lördagen 25 Februari Plats Gokarthallen i Hackefors, Linköping.
Första lektionstillfälle: lördag 4 mars 2017
Plats: Järdalavägen 104 nära Ekholmens centrum i Linköping
Kurslängd: Åtta veckoslut inklusive provtillfälle.
Kostnad: 600 kr för vuxen, 250 kr för ungdomar under 20 år. Kostnad för kurslitteratur
och medlemskap tillkommer.
Kontakt: Ordförande Göran Friberg 0704059916
Anmälan: www.sk5lf@.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. Distrikt 6 möte 26/3
Distriktsmötet kommer att vara söndagen den 26 mars.
Lokalen är Hugo Hammars sal på Radiomuseet i Göteborg.
Länk finns på distriktssidan och i kalendern.
Kl. 12.15 till 15.00
DL6 SM6VYP/Valle
Notisen, inlagd av DL6, finns i kalendern på ssa.se
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Ny anropssignal och medlem
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Bengt-Arne Petersson LIDKÖPING
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SA6RTJ, Bernt Eriksson
Återinträde
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Sverker Petersson
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Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 8/2 2017 kl 1800
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

