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RIKS-QTC
1. QSL till småländerna
1. QSL till småländerna stoppdatum 29/2
Dags igen för QSL till småländerna och vi sätter stoppdatum till sista
februari eller 29 feb-2016.
Som tidigare skall vi utnyttja portogränserna så kanske inte precis allt
kommer iväg då, men du har de kvarlämnade korten förtur till nästa
omgång.
Välkomna
73 Janne SM5DJ
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2. SM0-möte hos PTS den 13 mars
Lokal: PTS lokaler på Valhallavägen 117A
TID: 13.30 till ca 16.00-16.30
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

3. SK0MG Stockholms Läns Radioamatörer kallar till årsmöte 28/2
Årsmötet startar klockan 14:00 och Platsen är som tidigare Björnvägen
10A Västerhaninge. Lokalen öppnar redan klockan 12:00 för dom som vill
komma.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

4. SM2 möte 19/3 i Umeå
Härmed kallas medlemmar inom distrikt 2 till årsmöte. Mötet hålls i år i den
södra delen av distriktet, i Umeå. Ansvarig förening är FURA.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

5. SK3BG Träffkväll 1/3 i Sundsvall
Tid kl:19:00. Plats: Klubblokalen i Sundsvall.
Kom och fika med likasinnade , ta kopp kaffe, kolla tidningar,
berätta om veckans häftigaste QSO eller om ditt senaste
byggprojekt.
Välkommen!
Styrelsen
6. SK3GA - Årsmöte i Hudiksvall 29/2
Måndag den 29/2 kl 19.00 är det dags för årsmöte för
SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer. För mer info och
dagordning se hemsidan: http://sk3ga.se/events/
Välkommen!
73 de SA3BPE Henrik Ordförande
SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer
7. SK3GK månadsmöte/årsmöte 2/3 i Gävle
SK3GK, Gävle Kortvågsamatörer, har månadsmöte, tillika årsmöte,
onsdagen den 2 mars 2016 klockan 19.00

Adressen är Brunnsgatan 56 i Gävle.
Program:
Årsmötesförhandlingar, följda av: ”Från Svalbard till Norfolk Island”
SM3TLG/Hans visar bilder och berättar om radiokörande från tiotalet
DXCC-länder runt hela världen.
Efter fikapausen är det tid för DITT bidrag. Vad har du tänkt visa, eller
berätta om ?
Alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm/ SM3CLA
8. SK3PH årsmöte i Delsbo 27/2
Delsbo Radioklubb kallar till årsmöte.lördag 27 Februari kl
13.
Plats: Delsbo Radioklubbs lokal på Avavägen 25 i Delsbo
På programmet står sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Planer finns även på att Aktivera SSA JubileumsSpecialsignal SJ90SSA samt SC90SSA under samma helg samt före
årsmötet och efter årsmötet. Mera info om det senare.
Som vanligt serveras kaffe/läsk samt tårta och fikabröd vid årsmötet.
73 De Dan Andersson SM3MTQ Ordförande i Delsbo Radioklubb.
9. SK3PH delsbo radioklubb aktiverar SSA jubileumssignaler
SJ90SSA (AM SSB FM)
SC90SSA (CW+Digitala moder RTTY+PSK-31 mm)
Datum: 26 Februari
27/2 (före och efter Delsbo
Radioklubbs årsmöte) samt 28/2.
Band: 80 40 15 Meter + ev 20 meter men även 2 meter
73 de Dan Andersson SM3MTQ Ordförande i Delsbo Radioklubb
10. SM6-möte i Limmared 20/3
Vårens SM6 möte arrangeras i år av Borås Radioamatörer, SK6LK. Mötet
kommer att hållas i Limmared söndagen den 20 mars. Tänk på att det
denna gång är dags för DL-val igen, tvåårsperioden har löpt ut. Valle,
SM6VYP är tillfrågad och kan sitta kvar för omval. Valberedningen består
av: SM6EAT (sammankallande), SM6HFV samt SM6JOC.
Mer info på ssa.se och sk6lk.se
SK6LK via SM6EAT – Roland
11. SK6MA Fieldday Loppis på Missveden vid Hjo 27-29/5
Boka bord så fort ni kan 070-3595984 hoppas det blir
många som vill sälja så vi kan fortsätta med vår träff.
För er som vill sova över, finns det gott om plats för
husvagnar (125 kr/dygn med el). Några sängplatser
finns (20 kr/dygn och bädd). Toaletter och dusch
finns. Vi finns på 145.525 och D-star på B modulen.
Tider 10,00-14.00.
Kontakt kjell-åke sm6vag 0703595984
N 58 18 128
E 14 13 270
73 de SM6VAG Kjell-Åke

0502-31218, 070-3595984
Hela notisen finns tills vidare under Coming Up. Bulletinredaktör´n

12. SK7DD årsmöte 9/3 i Helsingborg
Nordvästra Skånes Radioamatörer kallar alla medlemmar till
årsmöte onsdagen den 9 mars klockan 19:00. Vi kommer att
hålla till i Studiefrämjandets lokaler på Järnvägsgatan 41 i
Helsingborg.
Utöver traditionella årsmötesförhandlingar blir det givetvis fika
och nytt för i år är vårt årsmöteslotteri. Många fina vinster utlovas och
lotter köper man på plats på årsmötet.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna
13. SK7OL årsmöte i Klippan 29/2
Hjärtligt välkomna till årsmötet den 29/2 kl. 19.00 på Agentastället i Klippan Alla medlemmar är välkomna Det bjudes på
kaffe och kakor!
MVH SM7LBB Olle.
14. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5GAW
Anders Wissler
SM7-8364
Roland Strid
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tillhanda senast onsdagen den 2 mars.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SK0MG Stockholms Läns Radioamatörer kallar till årsmöte 28/2
Årsmötet startar klockan 14:00 och Platsen är som tidigare Björnvägen
10A Västerhaninge. Lokalen öppnar redan klockan 12:00 för dom som vill
komma. Inlotsning sker på 2m klubbfrekvensen 145.450MHz och 11m
27.185MHz ( Kanal-19 FM )

Klubben bjuder på fika med tilltugg precis som vanligt.
Medlemsavgiften för 2016 skall som vanligt vara betalt innan årsmötet
eller direkt i anslutning innan mötet börjar. Avgiften är för enskild medlem
200kr och 225kr för hel familj.
Limmared Radio & data kommer till SK0MG Årsmöte precis som vanlig
tradition.
Vill man förbeställa basantenner eller andra skrymmande grejer som man
vill få transporterat till årsmöte bör man kontakta Manuel i så god tid som
möjligt så han hinner eventuellt beställa hem.
Välkomna då till SK0MG Årsmöte 2016 den 28 februari.
73 de Thomas Engström SM0WQT
Ordförande SK0MG
SM0-möte hos PTS den 13 mars
Lokal: PTS lokaler på Valhallavägen 117A
TID: 13.30 till ca 16.00-16.30
Program
13.30 Välkomna önskar Ann SM0ZEU och Christer SA0BFC, vår värd.
13.35 ”PTS Spektrumplanering och bestämmelser som styr amatörradio”,
Christer SA0BFC
14.00 ”Positioning and motion sensing using ultra-low-cost sensors” Isaac
SM0WHI
14.30 Kaffepaus
14.50 Val av Distriktsledare för distrikt 0. Valberedningen, Kurt SM0UCC
15.10 ”Vart är vi på väg med amatörradiotekniken, och vad skall vi
kunna?” Tilman SM0JZT
15.40 ”PTS tillsynsverksamhet” Christer SA0BFC
16.00 Eventuellt om möjligt visning av pejlbuss för dem som vill.
Detta skulle innebära avslut mellan 16.00 och 16.30.
Anmälan (för kaffets skull) senast den 6/3 till vice DLO SvenErik/SM0WAV, sven-erik@credensa.se.
Valberedningen tar emot förslag på namn till distriktsledare, kontakta
SM0UCC@ssa.se.
VÄLKOMNA hälsar Ann och Sven-Erik
Distrikt 2 möte 19/3 i Umeå
Härmed kallas medlemmar inom distrikt 2 till årsmöte. Mötet hålls i år i den
södra delen av distriktet, i Umeå. Ansvarig förening är FURA.
Mötet kommer att behandla de sedvanliga punkterna samt utrymme för
övriga frågor.
Innan mötet finns fika till självkostnad.
Efter mötet kommer Tilman SM0JZT att visa och prata en del om SDR
(software defined radio)
"Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik kommer och håller
lite låda om framtidens radioteknik. Vi kommer att resonera om de
teknikkunskaper vi radioamatörer förväntas ha mot den teknik vi använder.
Sedan tar vi och tittar på olika typer av radioapparater som kan sägas vara
SDRadios. Alltså mjukvarudefinierade radios. Där hårdvaran
(komponenterna) får stå tillbaka för mjukvaran som gör det vi vill att vår
radio skall göra. Tilman tar med sig en hoper radios som vi kommer att få

"klämma och känna" på. Väl mött med öppna sinnen mot inspiration och
andra tekniska infallsvinklar till vår hobby."
Tilman
Inlotsning sker via R5
Tid : 2016-03-19
Mötet startar 11:00 , Fika från 10:00
Plats: IFK umeå klubblokal, Hyggesvägen 19
Ni är varmt välkomna
Niklas Lind SM2UVU DL2
SK6MA Fieldday Loppis på Missveden vid Hjo 27-29/5
Boka bord så fort ni kan 070-3595984 hoppas det blir
många som vill sälja så vi kan fortsätta med vår träff.
För er som vill sova över, finns det gott om plats för
husvagnar (125 kr/dygn med el). Några sängplatser
finns (20 kr/dygn och bädd). Toaletter och dusch
finns. Vi finns på 145.525 och D-star på B modulen.
Tider 10,00-14.00.
Kontakt kjell-åke sm6vag 0703595984
N 58 18 128
E 14 13 270
73 de SM6VAG Kjell-Åke
0502-31218, 070-3595984
Hela notisen finns tills vidare under Coming Up. Bulletinredaktör´n

