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1. Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
2. Bulletinens juluppehåll
3. Det saknas redaktör för DX-spalten i QTC, prova något nytt?
1. Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Förslaget i sin helhet ligger först under Coming Up!
2. Bulletinens juluppehåll
Höstterminens sista SSA-Bulletin kommer ut onsdagen den 17
december! Deadline kl 2000 samma dag!
2015 startar vårterminen med en första Bulletin onsdagen den 7
januari med deadline kl 2000.
Bulletinredaktör´n
3. Det saknas redaktör för DX-spalten i QTC, prova något nytt?
Notisen i sin helhet finns under Coming Up.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING COMING UP
Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Det saknas redaktör för DX-spalten i QTC, prova något nytt?
Stockholms Signalbefälsförening inbjudan till föreläsning 15/12
Kanslinytt
SL3ZYE söker signalister till pool
Körschema för Månadstesterna 2014
SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015
SM3 ansluten till AMPRNet
REGIONALA QTC
4. SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015 i Kvarnbäcksskolan, Jordbro
5. Stockholms Signalbefälsförening inbjudan till föreläsning 15/12
6. SK3EK möte på Hallstaberget 17/12
7. SL3ZYE söker signalister till pool
4. SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015 i
Kvarnbäcksskolan, Jordbro
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder
en eller två representanter från varje klubb i
distriktet till klubbledarträff torsdagen 22 januari 2015 kl
19.00. Vi träffas och diskuterar förutsättningarna för gemensamma
aktiviteter och samarbeten mellan klubbarna.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

5. Stockholms Signalbefälsförening inbjudan till föreläsning 15/12
Föreläsning ”Klassisk Vilseledning”
Stockholms Signalbefälsförening inbjuder alla
intresserade att kostnadsfritt delta i föreläsningen.
Föranmälan är obligatorisk. Anmälan till svante.nygren@msb.se.
Sista anmälningstid är 2014-12-15, kl. 12.00.
Signalbefälsföreningen bjuder på fika.
Tid:
2014-12-15, kl. 18.00
Plats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Fleminggatan 14, Plan 8
Välkomna önskar styrelsen
Stockholms Signalbefälsförening
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

6. SK3EK möte på Hallstaberget 17/12
Onsdagen 17/12 Kl 1900 har Sollefteå radioklubb möte på Hallstaberget
Vi träffas i samlingssalen där det blir kaffe med bröd.
Välkommen Styrelsen gm ordf Kenth SM3YKF.
Notisen i sin helhet finns under Coming Up.
6. SL3ZYE söker signalister till pool
Notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast onsdagen den 17/12 2014 kl 20.
Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.
Postadress: SSA-Bulletinen,
c/o Wennström, Halsjärnsgatan 8, 62147 Wisby. Tfn: 0498-493203
Lev väl
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Lugn, vi är fortfarande på väg
och är snart framme!

Coming Up!

Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Valberedningens arbete regleras i stadgarnas paragraf 13. Här
konstateras (§ 13:5) att valberedningen skall i sitt uppdrag noga
följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred
förankring söka kandidater både inom och utom denna krets.
Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk
representation. I § 13:3 stadgas att udda år skall ordförande,
kassaförvaltare och en ledamot väljas. I § 13:4 anges att revisorer och
ersättare väljs för ett år.
Varberedningen har i sitt arbete följt stadgarnas § 13 och i övrigt arbetat
enligt sedvanlig praxis.
Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1
januari 2015, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen.
Valberedningens förslag är:
Styrelse
Ordf
Anders Larsson
SM6CNN Nyval 2 år
V ordf
Jonas Hultin
SM5PHU Fyllnadsval 1 år
Kassaförv
Lennart Pålryd
SM5AOG Omval 2 år
Ledamot
Hans Sodenkamp
SM3GDT Nyval 2 år
Ledamot
Dick Stenholm
SM6HNS Kvarstår 1 år
Revisorer
Revisor
Esko Antikainen
SM5AKP Omval 1 år
Revisor
Peter Rosenthal
SM0BSO Omval 1 år
Ersättare
Dennis Becker
SM0ATC Omval 1 år
Valberedningens förslag är enhälligt.
Valberedningen består av
Viktor Rosenqvist
SA0BYA
Håkan Karlsson
SM5OCK
Anders Nordgren
SM7GXR
Bo Nilsson
SM2PYN sammankallande
Kalix 2014-10-15
För SSA valberedning
Bo Nilsson SM2PYN
Sammankallande

Det saknas redaktör för DX-spalten i QTC, prova något nytt?
Svårigheterna att locka spaltredaktörer är att det kan kännas
betungande för en enskild att kämpa med att samla ihop material
varje månad till "spalten".
Funderade på en variant; Varför vara en person? Varför inte ett
litet team med intresserade DX-are?
Jag kan fixa en egen liten "privat" area på SSA’s medlemsforum
där vi kontinuerligt kan lägga upp material och tillsammans förbättra
inmatade idéer och källmaterial till små, korta, bra artiklar/bilder. Små
korta tror jag är smart, men givetvis kan lite längre artiklar vara bra också.
När stoppdatum närmar sig så tömmer vi månadens godis till QTCredaktören.
För att få lagom flöde och arbetsfördelning tror jag vi behöver vara 4-5
personer. Vi kör en testperiod på ett halvår och utvärderar sedan.
Har du rätt intresse för detta, en hyfsad bakgrund inom DX och tillgång till
bra källor (gärna innan det är ute via andra kanaler, alltid kul med några
scope :)
Har några få namn, men behöver fler...
Hör av dig...
Eller har Du förslag på andra namn?
Kontakta Hasse/SM0IMJ, mail: sm0imj@ssa.se
Stockholms Signalbefälsförening inbjudan till föreläsning 15/12

Föreläsning ”Klassisk Vilseledning”
Vilseledningens roll i konflikter
---------------------------------------Militär vilseledning har använts sedan urminnes tider. Trojanska hästar,
falsk brandrök som lurar spioner, falsk signalering, uppblåsbara eller
hopsnickrade ”pansarvagnar ”som duperar fientligt spaningsflyg.
Metoderna är många, och de har i modern tid kompletterats med mer
sofistikerade strategier.
Här presenteras exempel på både klassisk och modern vilseledning. Vi
går igenom grunderna och sätter sedan vilseledning i relation till hur
konfliktmönstren har förändrats under senare år.
Föreläsaren, Svante Nygren, arbetar till vardags som analytiker på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har under en
följd av år följt den snabba utvecklingen inom främst cyber- och
informationssäkerhet.
Stockholms Signalbefälsförening inbjuder alla intresserade att kostnadsfritt
delta i föreläsningen.
Föranmälan är obligatorisk. Anmälan till svante.nygren@msb.se.
Sista anmälningstid är 2014-12-15, kl. 12.00.
Signalbefälsföreningen bjuder på fika.
Tid:
2014-12-15, kl. 18.00
Plats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Fleminggatan 14, Plan 8
Välkomna önskar styrelsen
Stockholms Signalbefälsförening

Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0PPQ Ulf Palmqvist
STOCKHOLM
SA0SMP Mats Palmqvist
ÄLTA
SA7JMA Jörgen Mårtensson
BJÄRRED
SA7TRE Rune Berglund
HÄLJARP
Bytt anropssignal
SA6KRM Åke Liljenberg
TORSLANDA
Ny anropssignal
SA0CVK Carl Vargklint
VENDELSÖ
SA7LOB Lars-Olof Berg
ÄNGELHOLM
SG4MKF SM4MKF, Lars Rask
7S7G SM7OQB, Göran Thornblad
Ständig medlem
SA6CTC Bert Jansson
KARLSBORG
SM5DW Rolf Andersson
RALEIGH USA
SM6AGR Mats Olausson
LINDOME
Återinträde
SM3DYB Bengt Lind
VALLSTA
SM5WYI Magnus Svensson
FJÄRDHUNDRA
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
SL3ZYE söker signalister till pool
SL3ZYE, FRO Sollefteå har startat en signalistpool och be-höver
signalister till den. Signalistpoolen ska kunna hjälpa till när det är
påfrestningar inom kommun och där samband behövs.
Intresserade kontakta K-A Lundgren 070-265 89 00 eller
lundgren_ka@hotmail.com Alternativt Mauritz Johansson 076
133 20 17 eller sm3tsz@kramnet.se
Välkommen!
SM3GHE/Nils
Körschema för Månadstesterna 2014
Regler mm hittar Du på SM3CER Contest Service Tider anges i UTC!
Månad
Datum
CW
SSB
December
2014-12-14 15:15 - 16:15
14:00 - 15:00
SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder en eller två representanter
från varje klubb i distriktet till klubbledarträff torsdagen 22 januari 2015. Vi
träffas och diskuterar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och
samarbeten mellan klubbarna.
Idéer och programförslag inför mötet tas tacksamt emot. Förslag till
agenda kommer att finnas på SödRa:s hemsida www.sk0qo.se kring
mitten av januari.
Plats: Matsalen i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Tid: kl.19:00 (samling från 18:30)
Mat: Södra bjuder på ärtsoppa med tillbehör (ej punsch).

För vår planering av mat, så ber vi er skicka anmälan till någon av
kontaktpersonerna enligt nedan.
Kontaktpersoner:
Robert Malmqvist/SM0TAE sm0tae@ssa.se Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO sm0fdo@comhem.se Tel: 070-343 99 69
Hjärtligt välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer genom
Robban/SM0TAE och Lasse/SM0FDO.
SM3 ansluten till AMPRNet
SK3BG radioklubb är nu ansluten till AMPRNet med
en radiolänk på 5,7Ghz till MIUN MittUniversitet.
Vi får tillgång till de IP-adresser som är unika för oss
Radioamatörer och ansluts till Internet via SUNET
(SvenskaUniversitetsNätet).
För närvarande är: D-star, APRS, EchoLink och RemotRig HF anslutna.
Detta gör också våra amatörradioresurser tillgängliga för samhällets
institutioner med beredskapsansvar i krislägen.
Läs mer här om hur er klubb kan ta del av detta unika samarbete med
SUNET: http://www.se.ampr.org
Mer info finns på http://sk3bg.se
73 SM3EFS Lennart

