
Protokoll

Vårmöte distrikt 3 2017-04-25

Letsbo Folketshus
Tid:  kl 10.30 

Plats:  Letsbo Folketshus Tallåsen

Närvarande: SM3GDT, SA3DKA, SM3ORO, SM3XJD, SM3MYE, SM3GFN, SA3BZL, SM3JGG, 
SM3EXM, SM3CWE, SM3YKA OCH SM3INR

Klubbar:   SK3PH, SK3GA, SK3KH, SK3JR, SK3VJ, SL3ZZR, SK3BG OCH SK3GK

1) Mötes öppnande

Hans/SM3GDT välkomnade och  öppnade mötet.

2) Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

3) Vad av ordförande

Mötet valde enhälligt

 Hans SM3GDT som mötesordförande
 Ingen anmälde sig så ordförande skrev själv minnesanteckningarna.

4) Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks genom utan anmärkning.

5) Information från och till SSA

 SM3GDT redovisade läget efter SSA:s förhandlingar med PTS angående delegationsbeslutet.   
En del frågor återstår bla om vårt förslag till ett Novice certifikat. Behovet efter ett sådant 
certifikat med en lägre nivå på provfrågor är stort efter skolprojektet i vårt distrikt.

6.) Aktuella distrikt-3-frågor

1. Sk3BG:s representant beskrev sambandsverksamheten med FRO och samarbetet med 
Svenska kraftnätet om deras övningar med blåljusmyndigheten och kurser med Molos 
bandvagnar.
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2. Efter en kort presentation översatt från holländska om EMF-frågor beskrev Ingvar SM3GFN 
om att han och Petter SM3PXO håller på att ta fram provfrågor och presentationer om dessa 
frågor. Man utgår från dessa officiella dokumenten:

 ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) råd och 
riktlinjer gällande av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

 EG-rådets rekommendationer om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält.

 SSMFS 2008 strålskyddsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska fält  

3. Erik SM3EXM redovisade skolprojektet i stället för Jörgen SM3FJF som hade förhinder att   
delta. 

4. Repeater listans uppdatering diskuterades. Det har tillkommit en del nya D-Star och DMR-
repeatrar och en samordning är nödvändigt.

5. Inga övriga frågor eller rapporter

7) Kort rapportering av klubbaktiviteter närvarande klubbar

    Klubbarna I XYZ-länen rapporterade om deras versamhet under 2016.

8) Övriga frågor

      Inga övriga frågor.          

9) Plats och tidpunkt för nästa möte
    Ingen klubb visade intresse för att hålla I höstmötet.

10) Mötets avslutande

Vid protokollet:

Hans Sodenkamp
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