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Närvarande: SM3ALR, SM3XJD, SM3EFS, SA3BPE, SM3JGG, SA3BZL, SM3EAA, SM3JBE, 
SM3TLG,SM3HFN, SA3BKU, SM3RAB, SM3WHU, SM3UPI, SM3HKN, SM3FT, SM3BYA, 
SM3SWO, SM3MTR, SM3MTQ, SM3NFB, SM3LDP, SM3FJF, SM3GDT och SM3ESX 
Klubbar: SK3PH, SK3KH, SK3BG,SK3GA, SK3BR, SK3BP, SK3IK, SK3LH, SL3ZZW, SK3AH 
och SL3ZYS. 
                     

Lördag den 3 oktober 2015 var det SSA Höstmöte 2015 i Hudiksvall. Kl 10.30 öppnade DL3 
SM3GDT Hans mötet och kunde räkna in imponerande 26 deltagare från olika delar av distrikt 3. 
Det är ca 36 mil mellan Gävle och Örnsköldsvik och det fanns representanter från dessa två orter. 
Imponerande avstånd!

Föregående protokoll från vårens möte godkändes och lades till handlingarna. DL3 Hans 
rapporterade även status på frågor kring 5 MHz, 70 MHz och utbildning av nya radioamatörer. DL3 
Hans rekommenderar att nya tillkommande repeatrar bör kommuniceras med närliggande 
föreningar och SSA, detta för att bygga bort irritationsmoment och ev. störningar som kan orsakas 
vid dålig koordinering.

SM3FJF Jörgen rapporterade om den stora ungdomssatsning SSA har i distrikt 3 och berättade att 
de med start i november kommer informera 500 högstadieelever på ett antal olika skolor i 
Västernorrlands län om/i amatörradio. Jörgen informerade även om SSA’s nya ‘demokit’ som ska 
införskaffas, två moderna riggar med erforderlig kringutrustning i utbildningssyfte. Bra jobbat och 
lycka till önskar vi SM3FJF, SM3ESX Christer med flera i detta projekt!

Vidare så informerade SM3FJF om det stora radiosamband som var i juli uppe påSI9AM i Utanede.
54 radiooperatörer deltog från stora delar av distrikt 3 varav flertalet kom från FRO Sollefteå och 
SK3BG Sundsvalls Radioamatörer. Ett mycket lyckat radiosamband där vi alla som deltog lyckades
samarbeta över klubbgränser och organisatorisk tillhörighet.

Ett STORT tack till alla som deltog på mötet! Vi i SK3GA vill gärna passa på att rikta ett stort tack 
till SMK Hälsinge för lån av Er fina klubbstuga! Nu väntar vi spänt på det officiella protokollet från
mötet, mer finns att läsa där.

Vid tangenterna,

SA3BPE Henrik
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