Känner någon igen skylten? Du som besökt SL1FRO på Fårö
Kursgård (FBU) kanske minns den. Vid SSA-årsmötet 2017 ”återinviger” vi ISA-Buren efter en ganska omfattande husrenovering
under hösten, Mer info kommer!
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1. Vill du köra SAC-testen med specialsignalen SA8C?
Vi söker några amatörer som vill köra den kommande SAC-testen
på SSB (8-9 oktober) med SSA:s egen specialsignal SA8C som
bara används under SAC-testen varje år. Det bästa för resultatet i
kampen mot Finland vore att en klubb ställer upp som har
multi/multi-möjligheter (flera sändare och operatörer samtidigt),
men även multi/singel (flera operatörer med en sändare) är bra om
alla 24 timmar bemannas seriöst. Naturligtvis kan även ett antal individer
slå sig samman och köra SAC-testen som SA8C, antingen i multi-multi
eller multi-singel-klasserna.
Hör av er till mig på signal@ssa.se snarast om ni kan tänka er ställa upp
för ”landslaget” den 8-9 oktober! Vi bestämmer vem som får äran att köra
med SA8C senast onsdag nästa vecka då vi vet vilken laguppställning
som kan tänkas bli den bästa!
Eric SM6JSM
Hela notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. Valberedningen önskar förslag på revisorer inför årsmötet på Fårö
2017
SSA valberedning önskar förslag på kandidater till revisor. Vi tror
att det är en fördel om kandidaterna finns nära kansliet dvs. i
Stockholmsområdet. Vi ser dock inte detta som ett krav, då
mycket av arbetet går att sköta på distans. För information om
övriga kandidater och kontaktuppgifter till valberedningen, se QTC
nummer 10 på sidan 29.
Vi önskar ditt förslag senast 15 oktober.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
Notisen finns som påminnelse i kalendern på ssa.se fram till den 15/10

3. SL-Testen 12/11
SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att
entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen
2016 går lördag 12 november. Testen är indelad i olika
klasser för Telegrafi, SSB telefoni och Digitalt. Regler för
testen finns publicerade på www.fro.se/amatörradio.
Självklart får icke SL delta också!
Välkommen!
Hela notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n
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4. SK3BG 11/10 Hur gick det med amatörradio i skolan?
Christer SM3ESX ger rapporterar från SSA:s skolprojektet
Välkommen!
Styrelsen
5. SK3EK Möte på Hallstaberget 11/10
Tisdagen den 11/10 Kl 19,00 har Sollefteå radioklubb höstmöte på
Hallstaberget.
Vi träffas som vanligt i samlingsalen. Därefter blir det kaffe, dricka och
smörgås.
Kom och ge oss förslag på aktiveter eller vad ni tycker vi ska göra under
vinterkvällarna.
Välkomna SM3YKF/Kenth ordf.
Notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK5BN radiomässa i Norrköping 15/10
Amatörradiomässan i Norrköping
går av stapeln lördagen 15 oktober mellan kl 10 - 13,
samma plats som förra året.
Kaffeterian öppen från kl 9.
Nu ett fåtal utställarbord kvar. Reservera plats via epost bokning@sk5bn.se eller per tel.070 297 01 33. Se
vidare info på www.sk5bn.se
Hela notisen finns i kalendern ssa.se samt i QTC nr 10 sid 28. Bulletinredaktör´n

7. SM5-möte inställt
Distriktsmötet i SM5 den 29 oktober i Västerås är inställt på grund av
kollision med loppisen i Handen och flyttas därför till ett senare tillfälle.
73 de SM5BVV/Morgan
SSA distriktsledare SM5
sm5bvv@ssa.se
070-7538690
OBS att annonsen i QTC nr 10 inte gäller! Den hann inte tas bort före
pressläggningen av QTC!
8. SK5LW Radiomässa i Eskilstuna 2017-04-01
1 april kl. 10-15 i Munktellarenan, Eskilstuna.
Mer information kommer löpande i QTC samt på webben
Notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA3JIF
Jonas Gerdin
SA6NDS
Anders Sandström
SM6-8388
Björn Söderlund
Ny medlem
DB8XP
Per Möhring
SM0VYR
Lars Sjödin
SM5SQI
Tobias Larsson
SM7SVF
Claes Nilsson
Ständig medlem
SM0VMF
Eilert Andersson
Återinträde
SA2CLG
Eric Nilsson
SM6TKT
Claes Kylemark
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
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GÖTEBORG
TROLLHÄTTAN
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Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 12/10 kl 18,00
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

