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1. Information från SSA valberedning
Valberedningen hade per 1 januari ej fått några motförslag till föreslagna kandidater.
Valberedningens förslag till styrelse inför SSA:s årsmöte 2018 gäller sålunda och
poströstning avlyses.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
2. SK6SSA ändrad tid för kv-bulletinen 15/1
Tillfälligt ändrad sändningstid för kortvågsbulletinen SK6SSA på 3705 KHz med
ordinarie sändningstid kl 09.30 söndagar ändrar tillfälligt sin sändningstid med start kl
09.00 svenskt tid SÖNDAG DEN 14 JANUARI. Gäller alltså enbart söndag 15 januari
med start kl 09.00. Söndagar därefter som vanligt 09.30. Lars SM6NT op av
SK6SSA.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
3. SK5AJ reaktiverar kommundiplomet
SK5AJ jubileumsdiplom 2018 utdelas till de lic sändaramatörer och SWL för minst 50
körda resp hörda svenska kommuner under år 2018. Ansökan skickas till SK5AJ via
e-post till sk5aj@hillar.com och ska innehålla en förteckning över körda (för SWL
hörda) kommuner enligt enligt SSA:s lista över svenska kommuner. Diplomet skickas
via e-post som bifogad fil för egen utskrift. Diplomet är gratis. För att hålla aktiviteten
levande öppnar vi också ett Kommunnät på 3730 kHz under lednig av SK50AJ,
lördagar mellan 10 och 11 SNT. SK50AJ kommer dessutom att under året vara aktiv
på div band vid varierande tider.
För fler detaljer se SK5AJ hemsida.
4. Nytt från ARRL
Från och med tisdag 2 januari kommer ARRL att sända såväl bulletiner som CWträning även på 50,350 MHz. Avsikten är att också fungera som radiofyr för
vågutbredningen på 6-metersbandet från nordöstra USA.
Notisen hämtad från FRO Stockholms Bulletin. Bulletinredaktör´n
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5. SL0ZS FRO Stockholms Bulletinsändningar
Måndag den 8 januari börjar FRO Stockholm med bulletinsändningar igen.
Bulletinen sänds måndagkvällar klockan 2130 över repeater RV48 på
145,600/145,000 MHz samt parallellt över repeater RU392 på 434,900/432,900 MHz
där repeatern har signalen SL0ZS/R,
Notisen hämtad från FRO Stockholms Bulletin. Bulletinredaktör´n
6. SL0ZS föredrag om IT-hjälp i Nepal 25/1
Torsdag den 25 januari, med start klockan 1830, berättar vår medlem Morgan
Holmberg, utsänd av MSB och FN, om hur han hjälpte till med IT- och
telekommunikation efter jordbävningen i Nepal 2015. Anmälan är obligatorisk och
görs till e-post anmalan@grimsta.fro.se. Plats Grimsta.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
7. SM0 Information från valberedningen i distrikt-0
Valberedningen i distrikt-0 önskar ditt förslag på kandidater inför 2018-års
distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.
För mer information och kontaktuppgifter till valberedningen, se QTC nr 12 på sidan
57 eller under distrikt-0 på SSA:s hemsida www.ssa.se
Vi önskar ditt förslag senast 15 januari.
För valberedningen i distrikt-0
Robert Malmqvist SM0TAE
(Sammankallande)
8. SK0MT startar certkurs 15/1 2018
TSA , TÄBY sändaramatörer startar kurs för blivande radioamatör måndagen den 15
januari 2018 kl 19:00 i Byängskolan i TÄBY. Kursen kommer gå på måndagar under
våren med uppehåll för loven. Tentamen i maj-juni. Kostnad 850 kr för kursen
inklusive kurslitteratur, tenta och medlemskap i TSA.
Anmälan skickas till SM0ZEU Ann, ann.lundell@telia.com
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SKØQO - Kurs för amatörradiocertifikat
Vårens kurs på Södertörn pågår under fem veckoslut. Sista helgen är provhelg.
Planerad start är helgen 17-18 februari.
Vi håller till i klubbstugan på Gålö, Haninge kommun, ca 30 km söder om Stockholm.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
10. SL1FRO startar certkurs i januari 2018
Radioamatörkurs planeras med början i februari 2018. Förfrågningar och
Intresseanmälan till Göran Ekström goran.ekstrom@telia.com eller Per-Åke
Södergren sa1bfp@telia.com.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
11. SK3BG Säsongstart 16/1
Kom och fika med likasinnade, kolla tidningar och delge dina erfarenheter.
Välkommen!
Klubb- och medlemsvård sektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
12. SK7AX Snart dags för DX-match

DX-match går av stapeln 1-3 juni! Information kommer att finnas
efterhand på https://dxmatch.sk7ax.se/. Lite magert ännu men håll ett
öga på sidan. Mer kommer.
Tiden inlagd i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
13. SK7DD ”3,14-möte” 17/1
Nordvästra Skånes Radioamatörer, SK7DD, inbjuder medlemmar till medlemsmöte
med rubriken "Kom igång med raspberry pi" onsdagen den 17. januari kl 19:00 i
studiefrämjandets lokaler på Järnvägsgatan 41 i Helsingborg.
Välkomna
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
14. SK7REE gratuleras av Bulletinredaktionen
Grattis till Carsten SM7PXM och hans flitiga lyssnare/incheckare på SK7REEbulletinen. Imponerande siffror present eras off record allra sist i Bulletinen! Må läsas
om operatörerna så önskar.
Bulletinredaktör´n
15. SK7RN Kurs för amatörradiocertifikat på Öland
Alla intresserade välkomna. Känner ni någon person som kan vara intresserad av
kursen? Var vänlig informera vidare, så att ingen intresserad missar chansen.
Anmäl snarast möjligt.
Första samling lördag/söndag den 27 och 28 januari. Platsen är Scoutstugan i
Färjestaden. Övriga planerade datum är den 10 och 12 februari samt 24 och 25
februari. Kursledare är Conny SM7GMD tel 0736 872 510, e-post:
radiokurs_2018@sk7rn.se. Mer info kommer, bland annat om beställning av
kursmateriel, tider och förtäring.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

16. SK7RN möte 8/2 i Borgholm
Nästa styrelsemöte (öppet för alla medlemmar som vanligt) blir den 8 februari i
Scoutstugan i Borgholm.
Ölands Radioamatörer www.sk7rn.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
17. Kanslinytt
Ny medlem
SM6DGF
Ständig medlem
SM3MXR
Återinträde
SM0ZBI
SM5SYO

Bo Christiansson

MÖLNDAL

Einar Persson

JÄRBO

Bengt Rainer
Mikael Fredriksson

ÅKERSBERGA
UPPSALA

--------------Off record!
DUKTIGA SK7REE! Gratta dem!
Hej Christer!
Nu är vi igång igen med bulletinläsningen. Ett stort tack för ditt jobb under det gångna
året och jag önskar dig en god fortsättning 2018.
Även vi som ”distribuerar” bulletinen via etern på det klassiska sättet kan bidra med
lite statistik som visar att det finns ett stort intresse att vara med på
söndagsförmiddagarna:
Över SK7REE har vi läst samtliga 42 ordinarie utgåvor. 156 olika signaler har
checkat in efter bulletinläsningen, mellan 41 och 62 varje gång, i genomsnitt 52,4. Av
dess signaler kom 11 från vårt västra grannland. Tre av de svenska signalerna har vi
noterat samtliga 42 gångerna, tre har varit med 41 gånger och ytterligare tre har varit
med 40 gånger. I den andra ändan är det 32 om checkat in endast en gång.
Om du tycker att det kan vara av intresse får du gärna publicera föregående stycke i
kommande bulletin.
73 och ännu en gång allt gott för det nya året!
73 de SM7PXM Carsten
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