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Protokoll - SSA Hiistmiite distrikt 3 pi Letsbo Folkets hus, Letsbo, 25 oktober 2014

N?irvarande:
\J SM3GFN, SM3GHQ, SM3?FP, SA3BDR, SM3EFS, SM3TDO, SA3BPE, SMORUX, SA3BDF,

SA3BZI, SM3JGG, SM3DYE, SM3MPN, SM3CWE, SA4YIW, SM4FZW, SMOJZT, SM3FT,
SM3MTQ, SM3EI\4J, SM3GDT, Ulla Schrin och Agneta Sodenkamp.

Niirvarande klubbar:
SK3JR, SK3BG, SK3QA, SK3BR, SK3KH, SL3ZZR" SK3)O( SK4EA, SKOPT, SK3PH, $K3GK,

1. DL3, SM3GDT, Hans Sodenkamp fcirklarade mdtet rippnat och halsade alla viilkomna.

2. Dagordningen liistes upp och faststiilldes.

3. Till ordfcirande for motet valdes SM3GDT, Hans Sodenkamp
Till seketerare v. aldes SM3EMJ, Mats Fribcrg

4. Fciregiende protokoll upplastes och godkandes.

5. SM3GDT, Hans informerade fr6n SSA. Bland annat att SMODZB, Tore Andersson
inte kommer att stiilla upp som ordftira.nde i SSA vid niista vaJ. Eftertriidare dr i
skrivande stund inte utsedd. SSA jobbar for fortsatta goda relationer med PTS.
Riitten att bygga kvarst6r. Vissa problem med hemsidan finns enligt GDT. Den
folder som vi har fungerar fortfarande bra.

6. Niir det gdller ungdomsverksamheten kan bidrag for kurser sannolikt erhillas
frin SSA enligt GDT.

7. Aktuella distrikt-3-frflgor
a. GDT beriittade att han bestikt de flesta klubbarna i SM3 undcr firet och konsta-

terat attmflnga bedriver utbildning och byggverksamhet.

b. SM0R[IX, Pontus Falk meddelade att han frin och med april i ir 6r utsedd till SSA:s
digitalseketerare och alltsfl svarar fcir digitalselctionen inom SSA" Han upplyste ocksi
om att detta inte har nigot att gOra med frekvensallokeringar for digitala repeatrar.



8.

9.

10 .
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c. SM3DYE, Ola Danbrink informerade om vad som hant och hander pfl D-star-omrtdet.
Tv& D-star repeatrar finns nu i G6vle-Sandv. iken-omrfldet oeh i Sciderhamns-omrfldet
finns tre D-star-repeatrar i skrivande stund. D-stargruppen best6r idag av bland annat
-3LWP, -3JGG, -3XZF, -3DYE, -3MPN, -3AGO, -3FBI, SA3BDF, SA3BOW.
Utlflningsstationer finns for intresserade

Representanter fr6n de niirvarande klubbama beskrev sina verksamheter. Beskriv-
ningarna inkluderade bflde vinter och sommaraktiviteter. Till exempel hade flera
klubbar haft field-days under sommaren. Kurser bedrivs ocksfl med mera. Den sed-
v. anliga loppisen i Bollnii.s 0.gde n:m lOrdagen den andra- augusti.

Under mdtet togs frflgan upp om 23 cm:s-bandets framtid. Eftersom det finns en del oro
0ver vad som kommer att hiinda med detta band. ombads GDT att framfdra frisan till
SSA fbr att f[ klarhet.

SM3EFS, Lennart Lind redogjorde f<ir sfl kallad lP-baserad Paketradio (AMPR-net).
Man har satt upp en parabol p6 universitetet i Sundsvall for att via denna skapa en
gatawzy till SLTNDNET i Sr:ndsv.all, det vi!! s4ga internet.

Plats och tidpunkt for niista SM3-mrite iir i skrivande stund inte faststtillt.

DL3, SM3GDT Hans Sodenkamp tackade ftir uppmiirksamheten och ft)rklarade hristens
SM3-m0ts aYslutat,
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