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Virrnote Distrikt 3 Bollnas lcrdae 2011-04-02

Kl 09.30 Fika

Kl 10.00 Upprop

1) Miitets itpprande Ordfiirande SM3HG, sekreterare SM3EVR

2l FaststSllande av dagordning

3) Val av ordfiirande, sekreterare samt justeringsman fiir miitet

4l Val av DL3 (2 6r) Ny DL3 SM3GDT

s) Friregiende protokoll Genomging

6) Information om, tilloch frin SSA
t .

a. Lite mixad info,ihimtat ur Verksamhetsberdttelse samt styrelseprotokoll
avseende verksamhets6ret 2010:

o Styrelsen sammantrdtt tio ginger

r Overldgger med PTS om iikat frekvensutrymme samt h6ida
effektgrdnser d5r effektbegr5nsningar finns.

r Aktuella PTS-diskussioner; Heltdckande 160 meter med full
effekt, eventuell iippning av 70 MHz (4 m) samt full effekt pl
50 MHz (6 m)

o Triff planerad med PTS samt Elsdkerhetsverket om
EMC/Radiost6rningaa

o Fem fdrberedande m6ten inf6r World Radio Conference2OL2
har h6llits.

. Avgivit tre remissyttranden till PTS samt ett remissvar till
Niringsdepartementet.
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r Styrelsen har varit representerad pl fem distriktsmiiten samt
16 klubbmiiten.

"Etik och trafikmetoder f6r radioamat6rer" svensk
dversdttning av handledning som hf,rrdr frin IARU. Finns
tillgiinglig pi SSA:s hemsida.

"Bfi sf,ndaramatiir" blir troligtvis talbok under zOLl' Aven
Trafikhandboken kan bliaktuellatt lSsa in isamma syfte.

. Fdrslag till Arsm6te! Grdnsen ftir Ungdomsmedlemskap tikas
t i l l  25 ln

. Nytt diplom kommer att presenteras pA irsmdtet iVfixjii som
kommer att inspirera tillstor aktivitet med fast sAvSl som
mobil/portabeltrafik pl framfiir allt 80 meter.

. Teknikinspirationsobjekt "DiplT" en riktad sttidjande alrtivitet
frAn SSA:s styrelse ddr klubbarna kan fi ekonomiskt bidrag
till att anskaffa och bygga dessa byggsatser.

. Provftirrdttare ackrediteras numera fiir en period av tvi lr

. Rekryteringskampanjen inom distrikt 5 fortsf,tter som ett
pilotprojekt; Under biirian av 2011gAr brev ut till ca 700
passiva sflndareamatdrer. De kommer bl.a att ft tre gratis
nummer av QTC f6r att vicka intresset. Utfallet blir
spinnande att fiilja!

o Ca 800 kg QSL inkommer till SSA varie flr, drygt 600 kg ldmnar
landet via SSA:s f6rsorg.

o Frtn starten 1999 har 960 specialsignaler delats ut.

o Under 2010 utdelades 190 st nya SA-signaler.

o Antal medlemmar i SSA under 2010 ca 5400.

r Ekonomislrt utfall,6verskott 248 kkr (2009: 546 kkr)

Aktuel la distrikt-3-frigor

a. Vandringspris - Tipsrundan SM3EVR Tord Julander vann denna ging

b. Rapport frin distriktets funktioniirer Se bifogad file

- Utbildning - provforrdttning

o SK3BG fiiresllr utvidgning med ytterligare en provfiirrdttare



c.

d .

. Hur ser trenden ut; utbildar distriktet lika minga nu som fdr
5 6r sedan ? 15 lr sedan?

Nodsamband - sambandsfrigor

o SK3BG etablenr nya kontakter med riddningstjinst och
kommunernas krisberedskap. Budskap; "Vi finns, behdvs
vi?"

r Mer samarbete mellan FRO samt amatdrradioklubbarna i
stellet frir konkurrens efterlyses

- Avstorningsfrigor

r Skillnaden mellan PTS och ESV?

o Hur och varfdr begdra hjelp frin myndigheterna?

- Valberedning Ny til l hostmotet i Sundsvall

- QSL-manager

SI9AM

Distriktsutmaning

oSvdrt att skapa regler som blir helt rf,ttvisa. Bordligga titls vidare?

e. Aktiviteter utanfor" klubbgrdnse!"na, Field Da'r,s, \"IFF/SMFF mm

oLight House weekend

o Europeiska portabeltesten

f. Amatorradions dag 6 juni

eVilka klubbar kommer att vara akiva?

g. Klubbledartrdffar

rSkype funkar, men varf6r saknas sA mlnga?

h. Rekrytering

o Rekryteringsansvariga i varie klubb?

oBfittre utAtriktad information om hobbyn

o Alternativa kontaktvdgar; forum, Facebook mm



. "CIRV pl korwlgen i h6st" liimplig som "steg2-utbildning" ftir gamla
och nya radioamatiiren

i. Repeaters, {cJroH<,*PR5osv. Inte mycket att rapportera

j. Bulletinuppldsning HFIVHF/UHF

r Jiiryen/FJF om DX-bulletin??

k. Frdga om fasta vice DL3, en per lin?

oDL utser sjiilv sina vice, men kan valberedningen bistl med urval
och fdrfrfigningar?

s) Rapport frin klubbarna i distriktet

Fiiredragav SMOCOP om Etik, reglar och frekvenser

SM3TIG om WFF, att vara QRV frln naturparker/reservat

SM3GDT om D-Star

e) Ovriga'frigor Inga frlgor

,, ,{) Ndsta Tpt" 1:a olrtober iSundvall

1 1 )' Milte$, au.s$tand e
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