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Uppdrag
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, arrangerade 29:e september 2018 på  eget initiativ  en 
framtidskonferens riktad mot SM2 och SM3 amatörer med tema ”SK3BG 2025”.  
Konferensens planerades redan tidig 2017 men beslutades att genomföra i början av 2018. 
Styrelsen SK3BG utsåg en projektgrupp bestående av  Markku/SM3LDP, Erik/SM3EXM, 
Mats/SM3KDY, Jörgen/SM3FJF och Christer/SM3ESX och ett antal frivilliga medlemmar för att 
planera och genomföra konferensen.
SK3BG har som  många andra klubbar inom hobbyn funderat ständigt eller har funderat på sin 
existens, verksamhet, medlemsantal, generationsväxling, ekonomi, klubblokaler etc. SK3BG:s 
styrelse gjorde bedömningen att dessa frågor är så viktiga i tidslinjen att vi vill dela med oss och 
hämta erfarenheter från kolleger i vår näromgivning och vi insåg att denna konferens var ett unikt 
och mycket viktigt tillfälle att diskutera om hobbyn och framtiden. Utöver ovannämnda 
frågeställningar stressas hobbyn av för oss ej påverkningsbara nya förskrifter och reglementen som 
vi bedömer kan påverka hobbyn negativt. 
Det verkar just nu att årligt utfall av nya amatörer blir avsevärt mindre än tidigare årtionden och vi 
riskerar att tappa en hel generation av nya amatörer. Detta tillsammans med hög medelålder ger 
konsekvenser på rakt genom hela hobbyn på alla områden, allt från möjlighet att köpa utrustning i 
Sverige till enskilda klubbarnas ekonomi, verksamhet och existens. 
SK3BG hade inbjudit till konferensen speciellt utöver SM2- och SM3-amatörer SSA:S vice 
ordförande Jonas/SM5PHU, DL3 Hans/SM3GDT och DL2 Nikke/SM2UVU. Totalt kom ca 40 
medlemmar och 10-tal klubbar från hela Norrland, från Gävle till Östersund och Luleå. 
Konferensens  syfte var att fördjupa sig i tre viktiga områden inom hobbyn och fånga och dela med 
sig erfarenheter. SK3BG hade gjort bedömningen att för framtiden följande områden var viktiga att 
detaljstudera:

• Klubbverksamhet
• Sambandsverksamhet
• Utbildning
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Sammanfattning
Trots ett antal brister i många områden har SM2  och 
SM3 klubbarna än  välfungerande 
amatörradioverksamhet. Många av bristerna kan 
tämligen lätt åtgärdas men att det krävs krafttag från 
ett antal engagerade personer för att komma till  
mål.

Den stora oron är utöver hög medelålder sjunkande 
antal nya amatörer på grund av gällande 
certifieringsprocess och som på längden kommer att 
ge utslag på all verksamhet inom hobbyn och 
slutligen också påverka klubbarnas ekonomi och 
existens negativt.

SK3BG anser att Storklubbarna tillsammans med 
distriktsledarna och med stöd från 
centralorganisation bör genomföra ett förslaget 
program i syfte att lyfta utbildning, samband och 
klubbverksamhet i dess alla olika tappningar till 
framtiden.

Framtiden kräver djärva åtgärder centralt men 
framför allt från individer och klubbar som måste 
lyfta blicken till framtiden genom att titta bakåt i sin 
styrning & ledning, kunskapsspridning, mobilisering, 
teknik samt utbildning och ta steget progressivt 
framåt.
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Analys av SM2 och SM3 klubbar – Ham-
tower
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Analys av SM2 och SM3 klubbar
Område Status

Klubborganisation • Klubbarna har fungerande organisation men 
behovet finns att utbilda funktionärer och 
styrelse. Oftast bemannas organisation med 
tvång och med icke drivande personer. Detta 
leder till lågkvalitativ klubbverksamhet.

Verksamhetsprocesser • Det finns idag inga tydliga verksamhetsprocesser 
som behövs för att stödja ledning och styrnig
samt klubbverksamhet.

Klubbverksamhet • Det flesta klubbar har vecko- eller månadsvisa
möten men många av klubbarna har idé torka
gällande klubbprogram. Eget initiativ saknas att
rekrytera föredragshållare från andra klubbar.

Stationer och antenner • De flesta av klubbarna har modern 
radioutrustning som dock pga störningsnivåer
kan vara mer eller mindre användbar.

Klubblokaler • De flesta klubbar har egna klubblokaler samt att
de har sund och bra ekonomi.
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Föreslagna projekt och aktiviteter
Projekt Rekommendationer

Styrning och ledning • Storklubbar eller centralorganisation bör arrangera en styrelse- och  
funktionärsutbildningen med syfte att tydliggöra ledningens roll.

• Utse person/roll som har ansvar att följa upp olika diskussionsforum och andra klubbar.
• En klubbmentor bör utses som funktionär och som har till uppgift att ta hand om nya 

medlemmar och nyligen certifierade medlemmar.
• Se till att administrativa rutiner för  medlemsavgifter, försäkringar osv fungerar för nya 

medlemmar .
• Använd sambandsverksamhet frekvenser som är tillfälliga och permanenta PTS-tillstånd. 

Se till att ansöka tillstånd PTS är ingen omöjlig myndighet.
• Ansök hos PTS permanenta och tillfälliga tillstånd så ges nyrekryterade möjligheten att bli 

radioaktiva direkt. 
• Se till att alla vanligaste frekvenser är tillgängliga: t.ex. att man använder befintliga 

amatör- och FRO-frekvenser vid t.ex. rallysamband osv.
• För att kunna upprätthålla internet skaffa AMPER-net.
• Bilda en sektion eller en grupp som driver sambandsfrågorna.
• Använd befintliga  ”start-kit” om sådant finns. 
• Kan vara en effektiv inkilning vid kontakt med RTJ.
• Organisera så att  någon som tar ansvaret och är gärna eldsjäl.
• Gäller att komma hem till respektive klubb och övertyga de övriga.

Teknikprojekt • Introducera alltid nya inkommande tekniker så som  FT 8.
• Teknikinriktad utbildning bör startas.
• Skapa infrastruktur där Digitala och analoga repeaters placeras så att man klarar i princip 

hela kommunen.
• Skapa Bra samverkan med FRG (Civilförsvarsförbundet).
• Öva kontinuerligt.
• Starta remote station.
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Föreslagna projekt och aktiviteter 
Projekt Rekommendationer

Mobilisering • Nya potentiella utbildningsgrupper sökes aktivt. Sådana grupper kan vara t.ex. 
lyssnaramatörer eller icke-certifierade medlemmar i sambandsverksamhet.

• Ny typ av verktyg bör tas fram för att nå bredare grupper som exempel kan nämnas 
”Radiogarden” som ett  pedagogisk verktyg.

• Marknadsföringsmaterial för allmänhet tas fram.

Utbildnningslyft • En uppföljningskurs för nyblivna amatörer bör upprättas inom ett år efter certifiering  
i syfte att uppmuntra och guida, ”How to…”.

• Certifikatutbildning bör behovs anpassas.
• Utbildningsmaterial bör utformas så att den täcker mer än vad certifikat kräver.
• Icke-certifierade medlemmar, speciellt ungdomar, uppmuntras att använda 

klubbcertifikat för att använda och köra klubbens rigg under överinseende av 
certifierad amatör.

• Storklubbar eller centralorganisation bör ta fram självstudier för certifikatutbildning. 
• En ny modern utbildningsform, baserad på internet/Youtube bör tas fram.
• Ta kontakt, erbjuda sina tjänster.
• Utbilda i  Signalkunskap, teknikkunskap.
• Arrangera aktiviteter av sådan kaliber  att de nya att lära sig hantverket.
• Arrangera kortvågsutbildning för samband eftersom kortvågen fortsatt viktig, även för 

nödsamband.
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Exempel för högnivå projektplan

Projekt Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kunskapsspridning

Styrning och Ledning

Teknik projekt

Mobilisering

Utbildninslyft

Uppföljning
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Projektbeskrivning - Kunskapsspridning
Projekt Kunskapsspridning

Syfte Projektets syfte är  att skapa positiv syn på hobby internt och i 
samhället samt att rekrytera nya medlemmar, sprida kunskap 
mellan klubbar.

Lämplighet Klubbar som inte har fungerande  kontaktnät.

Typiska aktiviteter

• Föredragsverksamhet inom hobbyn och samhället.
• Demonstrera hobby med populistiska verktyg.
• Skapa och sprida Marknadsföringsmaterial.
• Kontakta omvärlden (myndigheter, andra organisationer, 

media).
Krav • Entusiasm, orädd

Implementation • Konfigureras från rekommendationslistan beroende på behovet.
• Kompletteras med egna aktiviteter.
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Projektbeskrivning – Styrning & ledning
Projekt Styrning och Ledning

Syfte Projektets syfte är att organisera klubb,  tillsätta funktionärer, och 
styrelseroller på sådant sätt att klubben kan driva verksamhet på 
bra sätt. 

Lämplighet För klubbar som har problem med organisation eller styrning och 
ledning.

Typiska aktiviteter

• Styrelse och  funktionärsutbildning. 
• Uppföljning av hobbyn.
• Mentorverksamhet.
• Utarbetande av administrativa rutiner.
• Utarbetande av organisationsplan.

Krav • Kunskaper om administration och organisation.

Implementation • Konfigureras från rekommendationslistan beroende på behovet.
• Kompletteras med egna aktiviteter.
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Projektbeskrivning - Teknikprojekt
Projekt Teknikprojekt

Syfte Projektets syfte är att aktivera medlemmar att köra radio från 
klubben eller hemifrån remote. 

Lämplighet För klubbar som vill lyfta radiokörande till nya höjder.

Typiska aktiviteter

• Introducera alltid nya inkommande tekniker.
• Teknikinriktad utbildning.
• Skapa analoga och digitala infrastruktur.
• Remote lokationer.

Krav • Kunskaper om framtida tekniker och möjligheter, bra ekonomi.

Implementation • Konfigureras från rekommendationslistan beroende på behovet.
• Kompletteras med egna aktiviteter.
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Projektbeskrivning - Mobilisering
Projekt Mobilisering

Syfte
Projektets syfte är att hitta nya grupper som rekryteringsunderlag, 
kan vara t.ex. lyssnaramatörer eller icke-certifierade medlemmar i 
sambandsverksamhet , 27, 69, 446 MHz pratare, övriga som 
använde radio i sitt hobby/arbete.

Lämplighet För klubbar som behöver akut rekrytera nya medlemmar.

Typiska aktiviteter • Sökande verksamhet.
• Marknadsföring ute i samhället.

Krav • Kunskaper i marknadsföring och rekrytering.

Implementation • Konfigureras från rekommendationslistan beroende på behovet.
• Kompletteras med egna aktiviteter.
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Projektbeskrivning - Utbildningslyft
Projekt Utbildningslyft

Syfte Projektets syfte är att ta hand om redan utbildade amatörer och 
utbilda med nya med moderniserade teknik.

Lämplighet För klubbar/distrikt som vill säkra tillväxten i framtiden.

Typiska aktiviteter

• Uppföljningskurser.
• Second operator verksamhet.
• Certifikatutbildning.
• Digitalisering av utbildning.

Krav • Kunskaper om  att utbilda, sakkunnighet, Stöd från SSA.

Implementation • Konfigureras från rekommendationslistan beroende på behovet.
• Kompletteras med egna aktiviteter.
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..och sedan kom pandemin
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Hör gärna av dig om du undrar över något. 
Ring eller e-posta så svarar vi på dina frågor.

Markku
SM3LDP, Författare
sm3ldp@gmail.com
0761-020 115

Johan
SA3BYC, vice DL3
sa3byc@contester.se
0709-40 40 92


