1

Vackert över Visby
Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 40 30/9 2015
Red: SM1WXC Christer. Dagens op……………..

RIKS-QTC
1. Valberedningen vill ha förslag på kandidater inför SSA-årsmötet 2016
3. SSA Årsmöte 2016 efterlyser förslag till föredrag och tekniska
2. SSA 90 år - specialsignal
1. Valberedningen vill ha förslag på kandidater inför SSA-årsmötet 2016
SSA:s valberedning arbetar till senast 15 oktober för att få fram kandidater
till årsmötet . Underlätta valberedningens arbete genom att lämna in
förslag på kandidater. SM0UCC Kurt Ekdahl är valberedningens
sammankallande.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

2. SSA 90 år - specialsignal
SSA fyller den 23 september 90 år, räknat från den dag styrelsen
konstituerade sig 1925. Vi har tänkt fira detta jubileumsår på flera
sätt, bl.a. med två specialsignaler.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

3. SSA Årsmöte 2016 efterlyser förslag till föredrag och tekniska
diskussioner under SSA:s årsmöteshelg 2016
SSAs årsmöte 2016 kommer att hållas i Täby helgen 2324 april och anordnas av Täby Sändaramatörer (SK0MT).
Vår hobby spänner över ett stort område och vi tycker att
årsmöteshelgen ger ett utmärkt tillfälle att dela med sig av
sina kunskaper och lära sig av varandra.
Hela notisen finns att läsa under Coming Up! Bulletinredaktör´n
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4. SK0QO Veckoslutskurs, hösten 2015
Teknik för Amatörradiocertifikat
Under fyra hela helger pågår vår populära cirkel för dej som vill
bli radioamatör.
Har du frågor så kontakta någon av nedanstående:
Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller
Christer Jonson SAØBFC Tel 073-912 13 06
email: kurs@sk0qo.se.
Anmälan sker via hemsidan.
Södertörns Radioamatörer - SKØQO - www.sk0qo.se
(Se annons QTC nr 9 sid 44. Bulletinredaktör´n)

5. SM3-möte i Hudiksvall 3/10
SM3 Höstmöte lördagen den 3 oktober iHudiksvall
SK3GA Hudiksvalls Sändareamatörer och DL3 inbjuder härmed SSA-anslutna
klubbar och
dess medlemmar inom distrikt 3 till ordinarie höstmöte.
Plats för mötet blir SMK Hälsinges klubbstuga. Mjukstart kl. 10.30 med fika och
lite försnack.
Aktuella repeater och andra frågor kommer att tas upp.
Är du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa. Mer info på SSA:s hemsida
distrikt 3.
Välkomna till Hudiksvall
de SK3GA och DL3 SM3GDTHöstmöte i distrikt 3 lördagen den 3 oktober 2015.
6. SK3GK månadsmöte 7/10 i Gävle
Onsdagen den 7 oktober klockan 19.00 har Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK,
månadsmöte klockan 19.00 i Folkets Hus i Gävle. Adressen är som vanligt
S.Centralgatan 10 och lokalen heter: Mandelblom.
Vår egen medlem SM3HKN/Kenneth kommer att berätta om radiostationen i
Grimeton.

3

Efter pausen blir det information från styrelsen och den sedvanliga
”medlemskvarten” där du förväntas bidraga med något du berättar om eller har
att visa upp.
Alla hälsas välkomna ! Styrelsen gm SM3CLA / Karl-Olof
7. SM4-möte i Örebro 17/10
Medlemmarna i 4 distriktet kallas till möte lördagen den 17 okt hos SK4BX
Plats Cafe Skogen Örebro
Samling 09.30 med fika, mötesförhandlingarna börjar 10.00
Efter mötet blir det enklare förtäring
Välkomna
Lars Pettersson SM4IVE DL4 & styrelsen SK4BX
8. SK5BN Radiomarknad i Norrköping 10 oktober
Planera redan nu för Loppis- och radiomarknad i Norrköping lördagen
10 oktober kl. 9-13.
Bokning av utställarbord via e-post bokning@sk5bn.se hälsar
Janne,SM5TJH.
Se annons i QTC nr 9 sid 46. Bulletinredaktör´n
9. SK6LK start telegrafikurs 14/10
Nu startar vi snart en telegrafikurs! Då vi har några medlemmar
som vill gå ett steg längre och lära sig morsetelegrafi så har vi
nu bestämt att starta en kurs. Onsdagen den 14 oktober blir det
introduktion.
Vi kommer troligen att använda oss av det material som finns
för nerladdning på Dalakanalen, SK4SQ – www.sk4sq.net Här
finns en komplett CW-kurs att ladda hem i form av MP3-filer,
facit m.m. MP3 kan vara bra då man kan använda dator, mp3spelare, smartphone eller läsplatta som hjälp vid inlärningen.
Ingen anmälan behövs, det räcker med att du dyker upp i klubbstugan kl 19
onsdagen den 14 oktober. Ta gärna med bärbar dator och hörlurar, tar du med
ett USB minne så får du kursen med dig hem. Eventuella frågor, hör av dig till
sm6eat@gmail.com eller skriv kommentar till detta inlägg.
Om du redan kan telegrafi och är ringrostig så kan du få tips om hur du kan
komma tillbaka på banan igen.
Övriga medlemmar är naturligtvis också välkomna!
Välkomna Roland – SM6EAT
10. SK7AX Nu går det att boka plats på SVARK:s amatörradiokurs 15/10
Kursen startar torsdagen den 15 oktober kl 18.30 på
Huskvarnavägen 40 i Jönköping.
Kursen genomförs 10 gånger i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler på Rosenlund under hösten och 10
gånger i SVARK:s klubbhus i Axamo, där bland annat
praktiska övningar sker under våren 2016.
Kostnad för kursen är 650 kr inklusive medlemskap i SVARK. Är du redan
medlem i SVARK, eller om du är studerande är kostnaden annan.
Följ länken till Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping för anmälan.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/amatorradio-11153/
Kontakta undertecknad för mer information.
SM7NDX, Jan 070-5093534
DL7 (SM7HZK) Bo
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11. Kanslinytt
Ny anropssignal
SG5EZN
SM5EZN, Birger Sjöstrand
Ständig medlem
SM7YLU
Ulf Bergström
VÄXJÖ
Återinträde
SM7CRO
Arnold Jansson
VÄSTERVIK
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletinen skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 7 oktober kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

Valberedningen vill ha förslag på kandidater inför SSA-årsmötet 2016
SSA:s valberedning arbetar till senast 15 oktober för att få fram
kandidater till årsmötet . Underlätta valberedningens arbete genom
att lämna in förslag på kandidater. SM0UCC Kurt Ekdahl är
valberedningens sammankallande.
Årsmötet i Lysekil i april 2015 utsåg en valberedning, som består av
SM0UCC Kurt Ekdahl, SM6ZEM Hans-Christian Grusell, SM5OCK
Håkan Karlsson och SM2PYN Bo Nilsson. Valberedningen har
årsmötets mandat att till årsmötet i Täby 2016 lämna förslag till
styrelse för SSA.
Av SSAs stadgar §13:5 framgår på vilket sätt valberedningen skall arbeta. Här
stadgas att vi noga skall följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med
bred förankring söka kandidater inom och utanför denna krets.
Vi skall också se till att vårt förslag utgör en bred geografisk representation.
Arbetet skall vara avslutat senast 15 oktober så att förslaget kan publiceras i
SSAs primära informationskanaler (QTC, SSAs webplats och SSA-bulletinen).
Valberedningens arbete inför årsmötet i Täby består av (enl § 13:1 och 3) att
föreslå två ledarmoter samt fyllnadsval av kassaförvaltare. Vi skall också föreslå
två revisorer samt en ersättare.
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Tar gärna emot förslag.
Vi tar gärna emot förslag på kandidater. Förslagen kan skickas per epost till
sm0ucc(at)ssa.se.
För valberedningen
Kurt Ekdahl SM0UCC (sammankallande
SSA 90 år - specialsignal
SSA fyller den 23 september 90 år, räknat från den dag styrelsen
konstituerade sig 1925. Vi har tänkt fira detta jubileumsår på flera
sätt, bl.a. med två specialsignaler. De enkla reglerna är följande:
Signalerna är SC9ØSSA på CW och digitala moder (Sweden
Celebrates) och SJ9ØSSA på foni (Swedish Jubilee).
Alla medlemmar, enskilda och klubbar, kan boka signalerna för
minst en dag och max en vecka i taget, genom att kontakta Bosse
SM7HZK på e-post sm7hzk@ssa.se
I mailet till Bosse skriver ni vilken signal ni vill boka och för vilken
tidsperiod (hela dygn) ni önskar använda den. Ni kan senare återkomma med
önskemål om fler perioder.
QSL-kort trycks centralt och ni får vara beredda på att hjälpa till med
besvarandet av inkomna kort via SSA:s QSL-byrå.
Kopia av den elektroniska loggen (helst i ADIF-format) mailas till
sm7hzk@ssa.se och signal@ssa.se . Papperslogg godtas också.
Signalerna blir tillgängliga från den 23 september 2015 och högst ett år framåt.
73 Eric SM6JSM
SSA Årsmöte 2016 efterlyser förslag till föredrag och tekniska diskussioner under SSA:s årsmöteshelg 2016
SSAs årsmöte 2016 kommer att hållas i Täby helgen 23-24
april och anordnas av Täby Sändaramatörer (SK0MT). Vår
hobby spänner över ett stort område och vi tycker att
årsmöteshelgen ger ett utmärkt tillfälle att dela med sig av
sina kunskaper och lära sig av varandra.
Vi vill därför inbjuda er att skicka in en kort sammanfattning (~1 A4-sida) av
förslag på föredrag, poster eller intressanta konstruktioner som ni vill
presentera. Föredraget skall vara på 15 minuter. En poster, eller skärmbild, är
en bild och textpresentations som sätts upp på väggen eller på en skärm. Den
skall lätt kunna läsas från 2 meters håll.
Vår förhoppning är att vi skall kunna ha många föredrag som kan locka till ökad
kunskap och idéspridning.
Här följer några få exempel på områden som kan vara intressanta, men det
finns naturligtvis många fler:
Software defined radio och andra byggsätt
QRO och QRP
Digitalradio på länknivå och därunder
Datakommunikation över olika slags länkar
AMPRnet – en del av Internet för radioamatörer
Remote styrning av stationer
Repeaternätverk
Sensornätverk
Amatörradio i samhällets tjänst
DX University
Tävling, både radiosport och rävjakt
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Ni kanske känner till någon person eller organisation som ni vet har stora
kunskaper inom ett område som kan vara av intresse för oss radioamatörer.
Tipsa oss gärna om dem, så kan vi ta kontakt med.
Alla förslag, både på presentationer och presentatörer kan skickas till
sm0mpv@ssa.se.
Urval av presentationerna kommer att ske bland de förslag som inkommit
senast 2016-12-01. Urvalet kommer att göras av sakkunniga radioamatörer
inom de olika områdena. Utvalda presentationer kommer att meddelas senast
2016-01-01. Slutliga manuskript och bilder skall sedan inlämnas senast 201602-01 enligt en gemensam mall som kommer att göras tillgänglig för
nedladdning. Presentationerna kommer att publiceras via SSAs webbplats
Välkomna med era presentationsförslag hälsar
Björn SA0BXI och Claes SM0MPV
ansvariga för programverksamheten under SSA årsmöteshelg 2016
SK0QO - Stor Prylmarknad i Handen 24/10
OBS nytt datum!
Reservera lördagen den 24 oktober kl 10 - 14 för vår sedvanliga prylmarknad.
Mer info på sk0qo.
Plats skolan Fredrik nära Handens Centrum. Mera info i kommande QTC och
på hemsidan www.sk0qo.se
Säljare, boka bord via: prylmarknad@sk0qo.se
Först till kvarn...
Välkommen att fynda!
Södertörns Radioamatörer, www.sk0qo.se
SM7-möte i Jönköping 14/11
Höstens Distrikt 7 möte kommer att hållas hos SK7AX Jönköping
i deras nya klubbstuga den 14 november.
Mötet börjar kl. 11,00 och alla i Distrikt 7 hälsas hjärtligt välkomna.
73 - Bo Hasselquist/DL7
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