Fårö Kursgård – plats för SSA-årsmötet 2017
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Fr o m nu kommer Bulletinredaktionen att publicera notiser ang årsmötet 2017
under RIKS-QTC. Dessa notiser kommer ibland att ha röd text för att markera att de
är VIQTC! Så småningom kommer det att finnas en anmälningsblankett sist i
Bulletinen. Där kan Du kopiera den, fylla i den enl anvisningar samt skicka den
elektroniskt till angiven adress.

RIKS-QTC
1. Ändrad stopptid för Bulletinen v 49
2. Bulletinredaktionens jullov = Ditt jullov!
3. Läs valberedningens förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017
4. VUSHF-redaktör sökes
5. Anmäl Din repeater till listan
6. Årsmötesinformation 2017
7. Dags att boka färdbiljetter till årsmötet 2017 på Gotland
1. Ändrad stopptid för Bulletinen v 49.
På grund av att redaktör´n reser i österled v 49 flyttas Bulletinens
stoppdatum till MÅNDAGEN DEN 5 DECEMBER. Åter på ordinarie tid
v 50!
Bulletinredaktör´n

2. Bulletinredaktionens jullov = Ditt jullov!
Redaktionen tar i år långt jullov!
Årets sista Bulletin kommer ut den 14 december.
2017 års första Bulletin utkommer den 4 januari.
Klubb/distrikt som kanske har någon aktivitet under jullovet kan
anmäla detta till Bulletinredaktör´n så lägger jag ut texten i
kalendern.
Bulletinredaktör´n
Datumen ovan inlagda i kalendern. Bulletinredaktör´n

3. Läs valberedningens förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017
På sidan 29 i QTC nr 11 samt på SSA-hemsida, www.ssa.se, kan
du läsa valberedningens enhälliga förslag inför årsmötet på Fårö
2017.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE (Sammankallande)
4. VUSHF-redaktör sökes
Håkan SM7WSJ söker en efterträdare som spaltredaktör till
VUSHFSpalten.
Se QTC 11 sid 37.
Bulletinredaktör´n

5. Anmäl Din repeater till listan
Hej, har ni under sommarens repeaterarbeten kommit ihåg att
uppdatera i listorna. Vi strävar efter att listorna skall vara så
kompletta som möjligt för att öka aktiviteten, men då behöver vi
er hjälp.
Använd i första hand länken på repeatersidan för att göra din
ändring på SSA eller på http://sk6ba.se/repeater/karta/
Repeaterfunktionär i SSA Urban SM5OXV och listansvarig Dan
SM6TZL
Repeaterfunktionär i SSA.
SM5OXV Urban Ohlsson ÄRLA
6. Årsmötesinformation 2017
Inom kort öppnas en informationssida om årsmötet på Fårö. Du
hittar den på www.ssa2017.se Just nu finns endast ett preliminärt
program på sidan men det kommer mer efterhand.
Bulletinredaktör´n

7. Dags att boka färdbiljetter till årsmötet 2017 på Gotland
Årsmöteshelgen 2017-04-28—30 på Fårö Kursgård är inte långt
borta. För att Du skall säkerställa Din resa till och från Gotland
MÅSTE DU BOKA NU!
Även eventuella flygbiljetter bör Du boka nu på www.flygbra.se.
Ingen bokningskod.
Valborgsmässohelgen är en av de allra största reshelgerna till och från
Gotland.
Gör Din resebokning på Destination Gotland
www.destinationgotland.se/sv. Ange bokningskod SSA17.
Info om bussförbindelser Visby-Fårö kommer senare.
Bulletinredaktör´n

.

REGIONALA QTC
8. SK0QO flyger och far 23/11 i Jordbro
9. SK0QO firar jul 9/12 i Jordbro
10. SL0ZS FRO i Grimsta pratar radiostörningar 24/11
11. SK3BG 22/11 Träffkväll
12. Kanslinytt
nytt

8. SK0QO flyger och far 23/11 i Jordbro
Följ flygplan i realtid onsdag den 23/11. Ett föredrag med
Nisse SM0FNV om tekniken bakom möjligheten att spåra
och följa flygplan i realtid.
OBS! Plats Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro. Mötet börjar kl
19.30, fika finns från kl 19.00.
Alla välkomna oberoende av klubbtillhörighet!
Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK0QO firar jul 9/12 i Jordbro
SK0QO julfirande fredag 9/12, kl 18:30 -21:00 på
“Restaurang Delvita” mitt emot Kvarnbäcksskolan i
Jordbro.
Anmälan till Göran o Jorunn på:sm5xw@comhem.se
eller tel 08-500 288 18 senast /onsdag 7/12 kl 18.
Vi ses väl på Delvita!
73 de Göran o Jorunn
(Foto SM5XW från julfest 2013)
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SL0ZS FRO i Grimsta pratar radiostörningar 24/11
En kväll om metodik för hantering av radiostörningar. FRO
Stockholm, SL0ZS, har en programkväll torsdagen den 24
november kl 18.00 i våra lokaler i Grimsta, Vällingby.Det är
Michael Grimsland, SM0EPX, en av SSA´s EMC-funktionärer,
som informerar. Föredragningen behandlar orsaker och åtgärder
avseende både när vi störs och stör andra.SSA´s arbete inom EMC
redovisas. Kvällen avslutas med praktisk demonstration och mätning på
avstörnings-komponenter. Tag gärna med egna avstörningskomponenter
och filter för mätning.
Färdväg http://stockholm.fro.se/f44-grimsta
11. SK3BG 22/11 Träffkväll
Kom och fika med oss och kolla senaste tidningarna.
Välkommen!
Styrelsen
12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5ROJ
Börje Hansson
Ständig medlem
SA0CII
Lars Eklund

ESKILSTUNA
STOCKHOLM

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 23/11 kl 1800
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

TURLISTA FÖR BÅTBURNA ÅRSMÖTESBESÖKARE
Här kan Du se de avgångar som finns till och från Nynäshamn och till och från
Oskarshamn.
Boka redan nu, när denna turlista upprättats 16/11 2016, är vissa turer redan
fullbokade (!).
Turlista Nynäshamn-Visby (restid ca 3 tim 15 min)
Datum

Avgångstider

27 apr

1125

2045

28 apr

1125

1230

1640

2015

Turlista Visby-Nynäshamn
30 apr

0800

1245

1630

1 maj

0715

0835

1120

2 maj

0715

1630

1535

2340

Turlista Oskarshamn-Visby (restid ca 3 tim)
Datum

Avgångstider

27 apr

2110

28 apr

2010

Turlista Visby-Oskarshamn
30 apr

1550

1 maj

1650

2 maj

0730

1650

Reservation: på gr av väder, maskinhaverier och andra oförutsedda händelser kan
turlistan ändras utan förvarning. Normalt är då att bokningen kontaktar resenärerna
via sms.
Kolla gärna Destination Gotlands trafikinformation.
Listan kommer att kompletteras med busstider Visby-Fårösund senare.
Reservation för ev skrivfel.
161116 SM1WXC

