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1. SSA-Bulletinens utgivning/sändningar under jul och nyår
Valberedningen vill ha förslag på kandidater inför SSA-årsmötet 2016
1. SSA-Bulletinens utgivning/sändningar under jul och nyår
Årets sista SSA-Bulletin utkommer den 18 december 2015.
Första SSA-Bulletinen utkommer den 6 januari.
Bulletinredaktör´n

2. 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
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SM7-möte i Jönköping 14/11
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9. SK7AX Nu går det att boka plats på SVARK:s amatörradiokurs 15/10
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3. SK0QO Om att linda baluner. Gålö, Onsdag 14 oktober
Onsdag den 14 oktober. Att linda baluner i teori och praktik.
Visst material för tillverkning kommer att finnas vid mötet för
den som är intresserad av att tillverka. Vi kan också göra en gemensam
beställning.
Det är Stefan SA0BKW och Christian SA0DIJ som visar och berättar.
Platsen är klubbstugan på Gålö. Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00.
Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Alla välkomna oberoende av klubbtillhörighet!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse /SM0FDO
4. 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
Se annons QTC nr 10 sid 35. Bulletinredaktör´n

5. 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
6. 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 10 sid 38. Bulletinredaktör´n
7. SK6JX ordnar SM6-möte i Falkenberg 28/11
SK6JX Falkenbergs Sändareamatörer kommer att anordna distriktsmöte för
distrikt 6 den 28 nov.
Mera info kommer att finnas på www.sk6jx.org
Mvh Reino SM6YED ordf Falkenbergs Sändareamatörer
8. 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,
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facit m.m. MP3 kan vara bra då man kan använda dator, mp3-spelare,
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
9. 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
10. Kanslinytt
Ny medlem
SM2GCT
Återinträde
VK6FSWE

Alf Ekman
Rolf Nilsson

UMEÅ
JÄMSHÖG

Bidrag till nästa Bulletinen skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 14 oktober kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up
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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.
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
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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