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1 Inledning
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, är den internationellt erkända organisationen
för radioamatörer i Sverige. I föreningens verksamhet ingår att tillhandahålla
utbildningsmaterial och förrätta kunskapsprov för amatörradiocertifikat.
Grunden för det regelverk som styr amatörradioverksamheten finns i Internationella
teleunionens radioreglemente, ITU RR. Därtill finns rekommendationer utfärdade av den
europeiska konferensen för post‐ och telemyndigheter, CEPT. I Sverige regleras
verksamheten bland annat i lagen om elektronisk kommunikation och genom föreskrifter
utfärdade av Post‐ och telestyrelsen, PTS. Svensk lag och PTS föreskrifter har företräde
framför ITU radioreglemente och CEPT‐rekommendationer.
Post‐ och telestyrelsen har delegerat till SSA att från den 1 april 2017 anordna prov för
amatörradiocertifikat, se http://pts.se/sv/dokument/beslut/radio/2017/beslut-om-nyamatorradiodelegation---ssa/

Handboken version 6.2 är en revision som gjorts med hänsyn till att nya bestämmelser trätt i
kraft. Version 6.2 ersätter den tidigare utgåva av handboken, version 6.1, som utkom i
januari 2016. Handboken är avsedd för provförrättare förordnade av SSA.
All provförrättning som utförs av SSA förordnade provförrättare ska utföras i enlighet med
denna handbok.
Ansvaret för att provförrättning utförs på ett för alla parter korrekt sätt, och enligt de lagar
och föreskrifter som reglerar verksamheten, vilar på den enskilde provförrättaren.
Provförrättarens intyg om godkänt prov (Provresultat för amatörradiocertifikat) utgör
beslutsunderlag för att SSA ska utfärda amatörradiocertifikat. Beslut fattade av SSA
funktionärer kan överklagas till SSA styrelse.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med att revidera denna handbok!
Sollentuna 27 mars 2018
Anders Larsson, SM6CNN
SSA Ordförande
Jonas Hultin, SM5PHU
SSA Sektion Rekrytering, Utbildning & Certifiering
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2 Lagar och föreskrifter
2.1 PTS föreskrifter och CEPT‐rekommendationer
Kunskapskrav för svenska amatörradiocertifikat fastställs av Post‐ och telestyrelsen, se
http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Amatorradio/Amatorradiocertifikat/.
Bestämmelser om kunskapskrav är harmoniserade inom Europa genom CEPT
rekommendation T/R 61‐02, Harmonised Amateur Radio Examination Certificate.
För en lista över kunskapskrav, se speciellt T/R 61‐02 Annex 6, Examination Syllabus and
Requirements for A HAREC, http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/TR6102.PDF.
Nationella regler för amatörradio i Sverige återfinns i Post‐ och telestyrelsens föreskrift
PTSFS 2015:4
Ytterligare information och övningsprov finns tillgängliga på Post‐ och telestyrelsens
webbplats, https://hamradio.pts.se/.

2.2 Lagar angående jäv och mutbrott
Provförrättare eller bisittare får inte förrätta prov för medlemmar av den egna familjen eller
om provförrättaren/bisittaren på något sätt kan dra nytta av provresultatet.
Provförrättare eller bisittare får inte förrätta prov för egna elever, där provförrättaren eller
bisittaren varit instruktör under utbildning för amatörradiocertifikat.
Utöver avgiften för provavläggning (se kapitel 7) får provförrättare eller bisittare inte ta
emot gåvor eller andra förmåner från provavläggare eller från instruktörer och motsvarande
vid utbildning för amatörradiocertifikat.
Regler om jäv återfinns i förvaltningslag (1986:223). För fullständig lagtext, se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.htm
Från och med 1 juli 2018 gäller ny förvaltningslag (2017:900):
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170900.htm
Regler om mutbrott återfinns i brottsbalken (1962:700) 10 kap. För fullständig lagtext, se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
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3 Anvisningar vid provförrättning för amatörradiocertifikat
3.1 Anmälan till prov
Provavläggaren anmäler sitt önskemål till provförrättaren på lämpligt sätt. Om
provförrättaren önskar skriftlig anmälan, kan blankett enligt sidan 17 användas.
Provförrättare ska tillse att kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e‐postadress på
SSA lista över provförrättare alltid är aktuella.

3.2 Förberedelser för provförrättning
Provförrättaren kontaktar SSA distriktsledare i det distrikt där provet ska förrättas och
kommer överens om datum och plats för provförrättningen. Se vidare angående bisittare i
kapitel 5.
Rekvirera i god tid från SSA kansli ett antal färdiga provfrågekuvert för respektive delprov:
‐
‐

Reglementen, lagar och trafikmetoder
Ellära och radioteknik

Räkna med en veckas leveranstid för prov från kansliet.
Notera att prov är färskvara. PTS uppdaterar kontinuerligt provfrågebanken och sorterar
bort tvetydiga frågor. Provförrättare ska därför inte hålla något lokalt lager med prov.
Se till att blanketterna Provresultat för amatörradiocertifikat (sidan 19) och Ansökan om
amatörradiocertifikat (sidan 27) finns tillgängliga.
Skriv ut prefixomvandlingstabellen (sidan 27) i tillräckligt antal för att delas ut som
hjälpmedel.
Skapa en sittriktig skrivplats. Se till att skriv‐ och anteckningsmaterial finns tillgängligt och att
provavläggarna inte sitter för nära varandra.
Sådant som inte har med provet att göra ska inte finnas med under provets genomförande.
Provkuverten bryts av provavläggaren vid inledningen av provets genomförande.

3.3 Kallelse till provförrättning
För att undvika missförstånd kan kallelse till provförrättning ske skriftligt på därför avsedd
blankett, se sidan 18. Ange datum, tid och plats samt telefonnummer och e‐postadress för
eventuellt återbud.
© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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3.4 Innan provet startas
Prov får endast avläggas om sökandens identitet har fastställts. Sökanden ska visa upp en
godtagbar identitetshandling som ska vara giltig.
Godtagbara identitetshandlingar är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SIS‐märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,
svenskt nationellt identitetskort,
identitetskort utfärdat av Skatteverket,
svenskt körkort,
svenskt EU‐pass,
annat EU‐pass utfärdat från och med den 1 september 2006, och
pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1
september 2006.

Identitetshandlingar som bär sådana spår av radering, förändring eller annan åverkan att
identiteten inte går att fastställa med säkerhet ska inte godtas. Detsamma gäller om
fotografiet inte är välliknande.
Provavgiften betalas mot kvitto direkt till provförrättaren.
Försök skapa en så god kontakt som möjligt under avslappnade former. Stressa inte.
Meddela start‐ och avslutningstider samt när och hur besked om provresultatet kommer att
lämnas.
Tala om vilka regler som gäller under provet:
‐
‐

Fusk innebär direkt underkännande av provet.
Kompishjälp innebär att både den som hjälpt och den som mottagit hjälp
underkänns.

Tillåtna hjälpmedel:
‐
‐
‐

Anteckningsmateriel
Kalkylator, ej programmerbar
Prefixomvandlingstabell

Provkuverten bryts av provavläggaren vid inledningen av provets genomförande.
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6

Handbok för Provförrättare, v 6.2

3.5 Under själva provet
Se till att ha god uppsikt över deltagarna. Skulle någon påkalla uppmärksamhet under
provets gång, tag kontakt med vederbörande så diskret som möjligt så att andra deltagare
inte störs.
Ge aldrig synpunkter som kan vara vägledande till rätt svar. Diskutera aldrig provsvar och
ge inga preliminära provresultat under provet.
Under pågående provförrättning äger endast provavläggare, provförrättare och bisittare
tillträde till provlokalen.
I undantagsfall kan en provavläggare som av någon anledning inte kan genomföra ett
skriftligt prov, exempelvis på grund av dyslexi, få genomföra provet muntligt. I det fall någon
annan än provförrättaren eller bisittaren assisterar med att läsa frågor och svarsalternativ,
gäller samma jävsregler som i övrigt, se kapitel 2.2. Muntligt prov ska genomföras så att det
inte påverkar andra provavläggare. Synpunkter som kan vara vägledande till rätt svar får
inte lämnas. Om provet avlagts muntligt skall detta tydligt noteras på försättsbladet med
angivande av vem som assisterat.
Provavläggaren skriver sitt namn, personnummer och datum överst på första sidan till
respektive delprov.
Maximal tid för avläggande av prov är 120 minuter för båda delproven tillsammans.
Provavläggaren kan själv disponera tiden mellan delproven. Om endast ett delprov avläggs
är den maximala provtiden 75 minuter.
När någon av deltagarna anser sig klar med sitt delprov och har inlämnat detsamma, äger
vederbörande rätt att lämna provplatsen. Samtal mellan provavläggare är förbjudet så länge
som provförrättning pågår i lokalen.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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3.6 Rättning
Provförrättaren ansvarar för att proven blir rättade och korrekt bedömda.
Samla in prov och svarsformulär, inklusive eventuella anteckningar. Rätta proven enligt facit,
direkt i anslutning till provtillfället. Räkna samman poängsumman och markera överst på
respektive delprovs första sida om provet är godkänt eller ej godkänt samt signera.
Det är inte tillåtet att ändra avgivna svar efter att provet lämnats in för rättning, varken för
provavläggare eller för provförrättare.
Ändringar som provavläggaren gjort innan provet lämnats in kan för tydlighets skull signeras
i marginalen av provförrättaren. Därigenom intygas att ändringen inte gjorts i efterhand.
Välj vid rättning en penna med avvikande färg, exempelvis röd, så att provförrättarens
noteringar enkelt går att skilja från provavläggarens.
För varje korrekt markerat svarsalternativ ges 1 poäng. För varje felaktigt markerat
svarsalternativ ges 0 poäng. På så sätt kan en fråga ge 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng, beroende på
hur många av de fyra svarsalternativen som är korrekt markerade.
Sant Falskt Poäng
QRX
Uppmaningen ”Gå över till annan
frekvens” kan uttryckas med
följande Q‐kod:

Summa

0

X

QSB

X

QRV?

X

QSY

X

1
1
0

2

Börja med att rätta elsäkerhetsfrågorna, det vill säga de sista tre frågorna i teknikprovet. Om
någon av elsäkerhetsfrågorna är felaktigt besvarad, är hela teknikprovet underkänt.
Räkna samman poängen för varje sida. Kontrollera att sidans poängsumma inte överstiger
vad som är teoretiskt möjligt. Om sidan har fyra frågor, kan poängsumman på sidan omöjligt
överstiga 16 poäng.
Räkna samman totala summan för hela provet. Om den totala summan hamnar nära gränsen
för godkänt, kontrollrätta och summera en gång till.
En snabb extra kontroll kan göras genom att räkna antalet felaktiga svar, eftersom dessa
normalt är färre än antalet korrekta svar.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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Fyll i blanketten Provresultat för amatörradiocertifikat, se sidan 19. Det är särskilt viktigt att
såväl provförrättare som bisittare skriver under blanketten. Denna blankett utgör
provförrättarens intyg om att provet är godkänt och tjänar som underlag för att
amatörradiocertifikat ska kunna utfärdas.
Meddela provresultatet till provavläggaren. Om ett prov inte är godkänt, återkoppla till
provavläggaren vilka svar som underkänts.
Alla prov och svarsformulär stoppas tillbaka i respektive provkuvert, tillsammans med ifylld
och underskriven blankett Provresultat för amatörradiocertifikat, och skickas till SSA kansli.
Observera att även prov som inte är godkända och icke utnyttjade prov skall skickas
tillbaka till SSA kansli.
Facit till proven ska antingen returneras till kansliet eller förstöras.
Om provet är godkänt kan ifylld blankett Ansökan om amatörradiocertifikat (se sidan 20)
skickas tillsammans med övriga provhandlingar. Blanketten fylls i av provavläggaren. För att
ansökan ska handläggas av SSA kansli, måste avgift för utfärdande av amatörradiocertifikat
ha betalats in på föreningens bankgirokonto eller plusgirokonto. Se kapitel 8 för
kontonummer.
Prov som är ofullständigt rättade och prov där poängsumman inte är sammanräknad
handläggs inte av kansliet, inte heller prov där blanketten Provresultat för
amatörradioprov är ofullständigt eller felaktigt ifylld.
Eventuella anmärkningar på tveksamheter i provfrågor eller facit kan meddelas kansliet, som
i förekommande fall för dessa synpunkter vidare till Post‐ och telestyrelsen. Om sådan
tveksamhet påverkat provresultatet kan detta överklagas till SSA styrelse.
Samtliga prov som efter provförrättning inkommer till SSA kansli scannas och skickas
ograverade för registrering hos PTS. Var medveten om att proven i efterhand kan komma
att granskas av myndigheten.
I undantagsfall kan rättning ske vid ett senare tillfälle. Då ansvarar bisittaren för att kopior på
de icke rättade proven skickas till SSA kansli i direkt anslutning till provtillfället, alltså innan
rättning av originalen gjorts. Detta förfarande sker endast efter särskild överenskommelse
med SSA sektionsledare för Rekrytering, Utbildning och Certifiering, som ansvarar för att icke
rättade kopior och rättade original jämförs innan certifikat utfärdas.
Observera särskilt att svarsblanketter och eventuella kopior på svarsblanketter är
personuppgifter och ska hanteras så att inte obehöriga kan komma åt dem.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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4 Utfärdande av certifikat och arkivering av dokument
SSA kansli kontrollerar att inkomna prov är rättade och summerade samt att bifogade
blanketter är korrekt ifyllda.
Efter att ansökningsavgift inkommit till SSA, utfärdas amatörradiocertifikat med tilldelad
anropssignal till den sökande.
Certifikatets utformning liksom den tilldelade anropssignalen är i enlighet med Post‐ och
telestyrelsens anvisningar. Distriktsiffra tilldelas enligt gällande distriktsindelning och suffix
tilldelas i löpande alfabetisk ordning, om inget särskilt önskemål om suffix angivits av
sökanden.
Om en sökande kan uppvisa ett amatörradiocertifikat utfärdat enligt äldre föreskrift, kan
anropssignal tilldelas utan att förnyat prov behöver avläggas.
Till Sverige inflyttad sändaramatör kan erhålla amatörradiocertifikat utan att avlägga
förnyat prov, om sökande har ett HAREC amatörradiocertifikat enligt CEPT T/R 61‐02, eller
har ett giltigt amatörradiotillstånd från ett land utanför CEPT, men som har harmoniserade
krav med CEPT T/R 61‐02.
Handläggningstiden för utfärdande av amatörradiocertifikat är normalt en vecka. I de
undantagsfall när rättning inte skett i direkt anslutning till provtillfället (se kapitel 3.6), kan
handläggningstiden bli längre.
På uppdrag av Post‐ och telestyrelsen registerför och behandlar SSA personuppgifter för
innehavare av anropssignaler samt publicerar delar av dessa uppgifter på föreningens
webbplats. I den händelse sökande önskar begränsning av publicerad information kontaktas
föreningens kansli i Sollentuna. Anropssignal publiceras alltid.
Förrättade prov och svarsblanketter arkiveras på SSA kansli för en period om minst fem år.
Blanketter Provresultat för amatörradiocertifikat arkiveras på SSA kansli för en period om
minst tio år.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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5 Anvisningar angående bisittare
SSA distriktsledare ska närvara som bisittare vid all provförrättning för amatörradiocertifikat.
I sitt ställe kan distriktsledaren utse en ersättare. Vice distriktsledare kan som i alla övriga fall
ersätta distriktsledaren. Ersättaren kan också utgöras av distriktsledare från annat distrikt
eller av en person i motsvarande förtroendeställning, exempelvis en SSA sektionsledare eller
styrelsemedlem i SSA‐ansluten amatörradioförening.
Det är distriktsledaren i det distrikt där provförrättningen äger rum som avgör vem som
anses uppfylla kraven för ersättare. Notera särskilt jävsreglerna i kapitel 2.2.
För bisittaren utgår reseersättning enligt rutiner för distriktsledare i det distrikt där
provförrättningen äger rum. Observera att reseersättning inte utgår till provförrättare.
Eventuell delegation gäller per provtillfälle och ska i förväg meddelas i e‐post från
distriktsledaren till SSA kansli.
Bisittaren skall närvara under själva provet och i normalfallet också vid rättningen. Se vidare
kapitel 3.6 angående bisittarens roll vid rättning.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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6 Anvisningar vid förordnande av provförrättare
Provförrättning ska bedrivas enligt bestämmelser och riktlinjer i Handbok för provförrättare
(denna handbok), som kan laddas ned från http://www.ssa.se/utbildning/dokument/.
Vid förordnande av provförrättare eftersträvar SSA geografisk spridning inom respektive
distrikt, så att provförrättaren ska ha möjlighet att under förordnandet utföra tillräckligt
många prov för att vidmakthålla sina färdigheter.
SSA kan som provförrättare förordna enskild SSA‐medlem som
‐
‐
‐

innehar svenskt amatörradiocertifikat
sedan minst tre år aktivt utövar amatörradio
i övrigt kan styrka sin kompetens och lämplighet som provförrättare på sätt som
anges i dessa anvisningar

Ansökan om förordnande eller förnyelse av förordnande skall lämnas på blankett enligt
sidan 21.
Vid nytt förordnande ska till ansökan bifogas
‐
‐
‐

rekommendation från en SSA‐ansluten amatörradioförening som bedriver
verksamhet i det distrikt där den sökande är folkbokförd.
förteckning över styrelsens sammansättning i amatörradioföreningen, där en
majoritet av styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i SSA
kopia på amatörradioföreningens stadgar

Rekommendationen styrks genom så kallad behörighetshandling (bestyrkt kopia av justerat
protokoll) från amatörradioföreningens styrelsemöte eller medlemsmöte.
Behörighetshandlingen får vara högst tre månader gammal.
SSA distriktsledare i det distrikt där sökande är folkbokförd är beslutsinstans och har rätt att i
samråd med SSA handläggare tillstyrka eller avslå ansökan. Vid eventuell tvist eller
meningsskiljaktighet hänförs ärendet till SSA styrelse för beslut.
I det fall sökande samtidigt är styrelseledamot inom SSA, är SSA ordförande beslutsinstans.
Om särskilda skäl föreligger kan SSA styrelse besluta om förordnande utan rekommendation
från lokal amatörradioförening.
Efter godkännande utfärdar SSA bevis om förordnande, inkluderande omfattning och
giltighetstid. Bevis om förordnande utfärdas initialt för en period om två år, varefter ansökan
om förnyat förordnande kan göras. Förnyat förordnande utfärdas normalt för fyra år i taget.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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Om provförrättare önskar förnya sitt förordnande skall framställning härom göras senast
fyra månader efter utgången av gällande förordnande. Vid förnyat förordnande krävs ingen
rekommendation från amatörradioförening.
Förordnande kan återkallas om
‐
‐
‐
‐
‐
‐

provförrättaren själv önskar att så skall ske
provförrättaren enligt SSA bedömning förrättat prov på ett sätt som inte är förenligt
med SSA stadgar eller SSA anvisningar
förordnandet grundats på felaktiga eller vilseledande uppgifter
förordnandet inte förnyats inom fastställd tid
provförrättaren inte längre är medlem i SSA
rekommenderande radioklubb återtar sin rekommendation

Beslut avseende förordnande av provförrättare kan överklagas skriftligt till SSA styrelse.
Styrelsens beslut kan inte överklagas.
En provförrättare ska vara bekant med provens utformning och rättning genom att ha
genomfört eget övningsprov.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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7 Avgifter

Delprov
Reglementen, lagar och trafikmetoder
Ellära och radioteknik

Avgift
Provtid
100 kronor 60 min
100 kronor 60 min

Angivna tider avser effektiv provtid utan pauser inräknade. Angående tillåten maximal tid för
avläggande av prov, se kapitel 3.5.
Avgifterna ska täcka provförrättarens omkostnader och utgår en gång per provavläggare och
provtillfälle. Provförrättaren ska lämna kvitto på erlagd avgift. Bisittaren har inte rätt att ta
ut avgift av provavläggaren.

© Föreningen Sveriges Sändareamatörer 2015 ‐ 2018
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8 Adresser och telefonnummer
Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Box 45
191 21 Sollentuna
E‐post: hq@ssa.se
Telefon: 08‐585 702 73
Plusgiro: 5 22 77‐1
Bankgiro: 370‐1075
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Till

ANMÄLAN TILL PROV FÖR AMATÖRRADIOCERTIFIKAT

...........................................................
Efternamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)

........................
Personnr (10 siffror)

...........................................................
Bostadsadress (gata, nr, uppgång, trappa etc)

........................
Telefon

...........................................................
Postadress (postnummer och ortsnamn)
...........................................................
E-postadress
Typ av prov (kryssa i önskat alternativ):
Komplett prov .............................................. ☐
Omprov, Reglementen, lagar och trafikmetoder ............... ☐
Omprov, Ellära och radioteknik ............................. ☐

...........................................
Eventuellt önskemål om tidpunkt

Önskad tidpunkt kan ej garanteras. Provförrättaren har rätt att ta ut avgift för avläggande av prov,
oavsett om resultatet av provet är godkänt eller underkänt, eller om provavläggaren uteblir. Om
provavläggaren avbokar senast 24 timmar innan provtidpunkten utgår ingen avgift.
Ytterligare avgift för utfärdande av amatörradiocertifikat tas ut av Sveriges Sändareamatörer.

...........................................
Ort

.....................................
Datum

...........................................
Egenhändig namnteckning
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Till

KALLELSE TILL PROV FÖR AMATÖRRADIOCERTIFIKAT
Härmed kallas .........................................................................................................................................
till prov för amatörradiocertifikat.
(Kryssa i ett eller två alternativ)

☐ Reglementen, lagar och trafikmetoder
☐ Ellära och radioteknik

Provförrättningen äger rum den ............. /................. 20 ................... klockan..........................................

Plats: .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

MEDTAG GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING.
Som giltig legitimationshandling räknas svenskt nationellt identitetskort; identitetskort utfärdat av
Skatteverket; svenskt körkort; svenskt EU-pass; annat EU-pass utfärdat från och med den 1
september 2006; pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1
september 2006; SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort.

Eventuellt förhinder meddelas snarast, dock senast 24 timmar innan provtillfället, till

...................................................................................................................................................................
Telefonnummer provförrättare
E-postadress provförrättare

Avgift för avläggande av prov om ............................ kronor betalas enligt överenskommelse till
provförrättaren. Avgift utgår oavsett om resultatet av provet är godkänt eller underkänt, eller om
provavläggaren uteblir utan att meddela förhinder enligt ovan.
Ytterligare avgift för utfärdande av amatörradiocertifikat tas ut av Sveriges Sändareamatörer.

Välkommen!
...............................................................................
Av SSA förordnad provförrättare
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PROVRESULTAT FÖR AMATÖRRADIOCERTIFIKAT

Provavläggare, för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

ID‐kontroll, godkänd ID‐handling enligt 3.4, markera med ☒

ID‐kort ☐

Körkort ☐

Pass ☐

Notering:

Godkänt

Ej godkänt

Godkänt
vid tidigare
tillfälle *)

(105/120)

☐

☐

☐

Ellära och radioteknik inklusive elsäkerhet (152/172)

☐

☐

☐

Provdatum
Reglementen, lagar och trafikmetoder

Elsäkerhet

Provnummer

Poäng

(12/12)

*) Om något delprov godkänts vid tidigare tillfälle behöver inte provdatum, provnummer och poäng anges för det tidigare provet.
Markera endast med kryss i rutan.

Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas

Provförrättarens underskrift

Bisittarens underskrift

Provförrättarens namnförtydligande och anropssignal

Bisittarens namnförtydligande och anropssignal
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Till

Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA
Box 45
191 21 Sollentuna

ANSÖKAN OM AMATÖRRADIOCERTIFIKAT
Härmed ansöker undertecknad om amatörradiocertifikat *) Frivilliga uppgifter
...........................................................

Efternamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)

........................

Personnr (10 siffror)

...........................................................

Bostadsadress (gata, nr, uppgång, trappa etc)

........................

Telefon bostad *)

...........................................................

Postadress (postnummer och ortsnamn)

........................

Mobiltelefon *)

...........................................................

E-postadress *)

...........................................

Eventuellt önskemål om anropssignal *)

.....................................

Eventuell tidigare anropssignal

Den sökande godkänner att ovanstående uppgifter registerförs och behandlas av SSA samt publiceras
på föreningens webbplats. Personnummer publiceras inte. I den händelse sökande önskar ytterligare
begränsning av publicerad information kontaktas föreningens kansli i Sollentuna.

...........................................

Ort och datum

.....................................

Vårdnadshavares namnteckning
(Om sökande under 18 år)

...........................................

Sökandes egenhändiga namnteckning

.....................................

Vårdnadshavares namnförtydligande

SSA:s noteringar
Ankom SSA datum:
.......................................
Erlagd avgift

......................................
Tilldelad anropssignal

.......................................

......................................

Medlem SSA (JA/NEJ)

Begränsad publicering (JA/NEJ)
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ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE SOM PROVFÖRRÄTTARE
Om ansökan avser nytt förordnande ifylls sektion A, B, D och F av den sökande.
Om ansökan avser förlängning av förordnande ifylls sektion A, E och F av sökande.
Observera att ansökan om förlängning ska göras inom fyra månaders tid innan befintligt
förordnande löpt ut. I annat fall får ansökan göras om nytt förordnande.
Ansökningshandlingarna skickas till SSA:s Distriktsledare för handläggning.

A. Personuppgifter
Härmed ansöker undertecknad sändaramatör, medlem av Föreningen Sveriges
Sändareamatörer, om ☐ nytt ☐ förlängt (markera med ☒) förordnande för att få förrätta
prov för amatörradiocertifikat.

……………………………………………………………

…………………………..

Efternamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Anropssignal

……………………………………………………………

…………………………..

Bostadsadress (gata, nr, uppgång, trappa etc.)

Telefon bostad

……………………………………………………………

…………………………..

Postadress (postnummer och postort)

Mobiltelefon

……………………………………………………………

…………………………..

E-postadress

Personnummer (10 siffror)

Mitt nuvarande certifikat är daterat………………………
Jag har under de tre senaste åren varit aktiv på amatörradiobanden och avverkar i genomsnitt

………………kontakter per år
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B. Certifikat/amatörradiotillstånd (ifylls endast vid nytt förordnande)
Markera med ☒ vilka olika certifikat/amatörradiotillstånd Du tidigare har haft.
☐
☐
☐
☐

A - Certifikat
B - Certifikat
C - Certifikat
T - Certifikat

☐
☐
☐
☐

CEPT 1-Tillstånd
CEPT 2-Tillstånd
Klass 1-Tillstånd
Klass 2-Tillstånd

C.
Avsnittet har utgått.

D. Bifogade handlingar (ifylls endast vid nytt förordnande)
Samtliga nedanstående handlingar ska bifogas ansökan.
☐ Rekommendation från SSA-ansluten radioklubb, som bedriver verksamhet i
det distrikt där den sökande är folkbokförd. Rekommendationen styrks med
vidimerad kopia av justerat protokoll från radioklubbens styrelsemöte eller
kallat medlemsmöte.
☐ Förteckning över styrelsens sammansättning, där en majoritet av styrelsens
ledamöter ska vara medlemmar i SSA. (Se sidan 24.)
☐ Kopia av radioklubbens stadgar.

E. Uppgifter om förrättade prov (ifylls endast vid förlängt förordnande)
Under den senaste tolvmånadersperioden ……………… – ……………… har jag förrättat
följande antal prov (inklusive omprov):
ANTAL
ELLÄRA OCH RADIOTEKNIK

………………

REGLEMENTEN, LAGAR OCH TRAFIKMETODER

………………
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F. Underskrift
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat i ansökan är korrekta. Jag intygar att jag har
läst SSA Handbok för Provförrättare och satt mig väl in i gällande anvisningar,
bestämmelser och rutiner, vilka jag kommer att respektera och följa. Jag intygar att
jag har genomfört eget övningsprov för såväl Reglemente, lagar och trafikmetoder som
för Ellära och radioteknik på PTS webbplats.

………………………………………………………………………………………………..
Ort och datum

………………………………………………………………………………………………..
Sökandens egenhändiga namnteckning

………………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande (var god texta)
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24

FÖRTECKNING ÖVER STYRELSENS SAMMANSÄTTNING I
REKOMMENDERANDE RADIOKLUBB
Radioklubben i fråga ska vara medlem i SSA och bedriva verksamhet i det distrikt där sökande är
folkbokförd.

Radioklubb

ANROPSSIGNAL

NAMN

----------------

-----------------------------------------------------------

Förteckning över styrelsens sammansättning i ovanstående radioklubb, där en majoritet av
styrelsens ledamöter skall vara medlemmar i SSA:
ANROPSSIGNAL

NAMN

Ordförande

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐

Ledamot i styrelsen

----------------

--------------------------------------------------------- ☐
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SSA Distriktsledare, noteringar:
……………………………………………………………

…………………………..

SSA Distriktsledare

Anropssignal

Namnförtydligande

……………………………………………………………
Datum då ansökningshandlingarna ankom från sökande

☐ Ansökningshandlingarna kompletta
☐ Ansökningshandlingarna ej kompletta
☐ Tillstyrkes

☐ Avslås

☐ Remitteras till SSA:s styrelse

……………………………………………………………
Datum då ansökningshandlingarna skickats till SSA Handläggare

SSA Handläggare, noteringar:
……………………………………………………………

…………………………..

SSA Handläggare

Anropssignal

Namnförtydligande

……………………………………………………………
Ansökningshandlingarna ankom från SSA Distriktsledare

☐ Ansökningshandlingarna kompletta
☐ Ansökningshandlingarna ej kompletta
☐ Tillstyrkes

☐ Avslås

☐ Remitteras till SSA:s styrelse

……………………………………………………………
Datum då ansökningshandlingarna skickats till SSA Kansli
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SSA Styrelse, noteringar:
……………………………………………………………

…………………………..

SSA Sektionsledare Utbildning

Anropssignal

Namnförtydligande

……………………………………………………………
Datum då ansökningshandlingarna ankom från SSA Handläggare

☐ Ansökningshandlingarna kompletta
☐ Ansökningshandlingarna ej kompletta
☐ Tillstyrkes

☐ Avslås

……………………………………………………………
Ansökningshandlingarna skickade till SSA Kansli

SSA:s Kansli, noteringar:
……………………………………………………………
SSA Kansli

Namnförtydligande

……………………………………………………………

……………………..

Förordnandedatum

Anropssignal

Anteckningar ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Här slutar blanketten Ansökan om Förordnande som SSA Provförrättare
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PREFIXOMVANDLINGSTABELL
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KVITTENS
KVITTENS

Provförrättare (betalningsmottagare)

Provavläggare (betalare)

Prov för amatörradiocertifikat, ellära och radioteknik

kronor

Prov för amatörradiocertifikat, reglementen, lagar och trafikmetoder

kronor

Summa kronor

………………………………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………………
Underskrift

KVITTENS

Provförrättare (betalningsmottagare)

Provavläggare (betalare)

Prov för amatörradiocertifikat, ellära och radioteknik

kronor

Prov för amatörradiocertifikat, reglementen, lagar och trafikmetoder

kronor

Summa kronor

………………………………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………………
Underskrift
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