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Program  
  
9.15 Samling parkeringsplats för inpassering OBS tiden! 
9.30 Ankomstfika  pris 50,- kronor 
10.00 Information om Telesum och guidad rundvandring 
11.45 Lunch   pris 70,- kronor  
13.00 Distriktsmöte  föreningsfrågor, val av DL och v DL etc. 
14.00 Föredrag fjärrstyrning via 4G nätet, fällor och fel 
15.00 Avslutning   
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Agenda distriktsmöte SM5 28/2-15  

• Mötet öppnas 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av distriktsledare och v. distriktsledare 

• SSA motioner  

• Samarbetsfrågor 

• Etik och moral 

• Nästa möte 

• Avslutning     
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Funktionärer SSA distrikt  5 
 
 

Distriktledare  Morgan Lorin  SM5BVV Vadstena 
Vice distriktsledare Jan Hult   SM5TJH Norrköping 
Avstörningsfunktionär Lennart Gustafsson SM5CLE Järfälla 
Avstörningsfunktionär Martin Zeinetz  SM5DEE Västerås 
Avstörningsfunktionär Sture Ljungkvist  SM5GLQ Flen 
Avstörningsfunktionär Lars Malmrud  SM5TSP Alunda   
QSL-manager  Lars-Erik Bohm  SM5CAK Motala  
Distriktsvalnämnd Göran Blümenthal SM5HIH Flen 
Distriktsvalnämnd Anders Molin  SM5BMK Torshälla 
   



Motion 1. Riktlinjer för SSAs webbplats 
 
SSAs webbplats har sedan drygt ett år nytt utseende och bygger på CMSet 
Wordpress. 
I samband med den nya webbplatsen fick vi chans att skapa en webbplats som 
ska kunna marknadsföra vår hobby samt ge medlemmarna en bra service och 
informationskanal. 
 
Det är därför olyckligt att det inte finns, eller verkar finnas, någon webbstrategi 
bakom webbplatsen samt inte heller någon strategi för de sociala medierna som 
SSA kan förfoga över. 
 
SSA har en webbredaktör som är utsedd av styrelsen och där styrelsen till synes 
lämnat åt webbredaktören att efter eget huvud hantera webbplatsen. Vid några 
tillfällen har det skrivits en del olämpliga kommentarer vilket renderat i 
omfattande diskussioner på bland annat vårt forum. Att inte ha några riktlinjer 
på hur webbredaktören ska jobba är inte bra. Frågan är även hur och vem som 
ska se till att hela webbplatsen fungerar och vilken roll webbredaktören ska ha. 
Är det bara nyhetsrapporteringen som webbredaktören ska ansvara för eller ska 
denne ha ansvar för hela webbplatsen? Forts…  
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Motion 1 forts… 

 

• Vem är ansvarig för vad som skrivs och förmedlas på 
webbplatsen? Normalt är att man har en person som är ansvarig 
för innehållet och som då kan se till att inget olämpligt eller till 
och med olagligt sprids via webplatsen. 

• Jag yrkar därför på följande: 

• att SSA tar fram en strategi för sina kanaler på Internet, 
webbplats samt sociala medier 

• att SSA registrerar SSA.se på Radio och TV-verket och därmed får 
ett grundlagsskydd samt därmed även krav på ansvarig utgivare 

• att det tas fram regler på vem som ansvarar för vad då det gäller 
innehållet i respektive del Forts….  
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Motion 1 forts…. 
 

• att det utses en webbredaktion med en huvudredaktör och ett 
lämpligt antal redaktörer och att dessa endast är ansvariga för 
nyhetsinformationen och på så sätt få en roll som 
nyhetsförmedlare 
 

• att det utses en grupp med ansvar för webbplatsen i övrigt. Det 
vill säga utveckling av den samt implementering av nya 
funktioner, teknik, grafisk profil med mer 
 

• att SSAs styrelse och/eller ansvarig utgivare kan kräva att inlägg 
på webbplatsen ändras eller tas bort om det förekommer 
allvarliga fel, överträdelser etc. 

 
Göteborg 2015-01-15 SM6JOC Björn Andersson 
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Motion 2. Styrdokument för SSA 
Sedan några år har tydligen styrelsen valt att inte använda sig av 
styrdokumenten som finns publicerade sedan många år. 
Detta innebär att det inte finns några riktlinjer för hur styrelse, 
distriktsledare och övriga funktionärer bör arbeta. 
De gamla dokumenten var kanske för tunga och allt för detaljerade och 
möjligen en orsak till att man valt att inte använda dessa. Likväl finns det i 
stadgarna krav på att det ska finnas. § 7:3 Styrelsen svarar för att 
befattningsbeskrivningar fastställs och uppdateras. 
Jag yrkar därför följande: 
att styrelsen tar fram nya dokument och snarast publicerar dessa samt att de 
börjar gälla 
att styrelsen regelbundet uppdaterar och håller dessa dokument 
uppdaterade så att de följer med i utveckling vad gäller nya funktionärer, ny 
teknik och så vidare 
att styrelsen har som krav i dessa dokument att alla funktionärer är beredda 
att ta emot post, e‐mail och annan kommunikation från medlemmar och inte 
t.ex. placerar vissa i spamfilter eller blockerar dessa 
Göteborg 2015‐01‐15 SM6JOC Björn Andersson 
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IARU 90 år 2015 

  

International Amateur Radio Union grundades i april 1925 och hela 
amatörradiovärlden firar 90-årsjubiléet under detta år med specialsignaler 
som alla slutar på "9ØIARU". Många länder har redan startat sitt firande 
och vi i Sverige har fått OK från PTS på att ansluta oss från den 1 mars. 
  
Varje distriktsledare ska själv, eller genom person som han utser, ta emot 
intresseanmälan från de som önskar använda signalen. De som är 
intresserade måste meddela vilka dagar och tider de vill boka sig för, och det 
är viktigt att signalen inte delas ut till flera personer samtidigt. Mode och 
band får var och en bestämma själva, men det är naturligtvis bra om det blir 
ett mångfald av moder och band. Enda kraven på operatörerna är att de 
skickar in sina loggar och att de skriver ut utgående QSL till alla stationer de 
kör (se nedan för detaljer). Alla ingående QSL ska skickas till SSA QSL Bureau 
eller direkt till SM6JSM, Bastustigen 26, 54633 Karlsborg. De inkommande 
korten hamnar i SSA:s QSL-arkiv. 

2015-02-28 Morgan Lorin SSA Distriktsmöte SM5 9 



Övriga frågor 

• Distriktträff  klubbar   SM5YRA
    

• Klubbledarträffar?    SM5BVV 

 

• Samarbete mellan klubbarna  ”  

 

• Amatörradion i samhällets tjänst ”   
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Distriktsmöte 2014-11 08 Morgan Lorin 

 
 
 
 
 
 

Hur får vi klubbarna 
inom distriktet att 
samarbeta mera ? 
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ETT 
ÖNSKEMÅL  



Morgan Lorin SM5BVV 2011-06 -04 SSA DL-SM5 

 
 

• SSA, QTC, IARU, PTS, QSL, Web  

• ESR, Resonans, Web 

• FRO, Web 

• HAM.SE, Web  

• Privatradioklubbar 

• Scanners 

• Nya Web Sites 

Är det för stort utbud - 

- eller läge för mera samarbete? 



Hört från amatörer 

• Förkylningsvirus i PTT knappen?  

• A och B lag kan CW – kan inte CW? 

• Svårt att komma in i etablerade ringar? 

• Var är alla amatörer? 

• Man skriver och skäller på varandra!   
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Svar ???  



Etik och moral  

Vad tycker du själv? 
 

Var ett föredöme! 
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Distrikt SM5 

Ca: 1,33 millioner inv. 30 000 km2 

Uppsala  län  344  800 inv 

Västmanland  län  273 700 ” 

Södermanland län 277 100 ” 

Östergötland län  437 200 ”  

 

Licensierade HAM,s  i SM5    1 150 

SSA medlemmar       771   

24 klubbar  på  17 orter 
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Nästa mötesplats  hösten 2015 
 Plats  År Tid läge  Värd   
• Norrköping  09 1 Söder  SK5BN 
• Flen   09 2 Mitt  SK5UM  
• Hallstahammar 10 1 Mitt  SK5SU 
• Västerås (Enköping)  10 2 Mitt  SK5AA 
• Linköping  11 1 Söder  SK5AS  
• Arboga  12 2 Mitt  SL5ZYB 
• Strängnäs   13 2 Mitt  SK5UM 
• Gimo  13 1 Norr  SK5RO 
• Motala  14 2 Söder  SK5SM 
• Enköping   15 1 Mitt  Erak 

• Uppsala  15 2 N   ???? 
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