Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 22 maj 2018 (Skype)

Närvarande:
SM6CNN

Anders Larsson, ordförande

SM5PHU

Jonas Hultin, vice ordförande

SM3GDT

Hans Sodenkamp, ledamot

SM6ZEM

Hans-Christian Grusell, ledamot

SM5HJZ

Jonas Ytterman, adjungerad

SM6JSM

Eric Lund, adjungerad

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 19 av ordförande Anders SM6CNN.

§2 Kallelse ll mötet
Mötet befanns vara behörigen utlyst.

§3 Val av sekreterare och justeringsman
Till mötets sekreterare valdes Eric SM6JSM. Jonas SM5PHU valdes a( jämte ordförande Anders SM6CNN
justera protokollet.

§4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 27 mars 2018 är godkänt och justerat och ligger på SSA:s hemsida.

§6 GDPR
En checklista med 12 punkter, ”Preparing for the General Data Protec5on Regula5on (GDPR)”, gicks
igenom punkt för punkt. Dokumentet ”SSA integritetspolicy” antogs av styrelsen och kommer omgående a(
publiceras på SSA hemsida. SSA är inte ansvarigt för hur klubbarna hanterar personuppgi9er.

§7 PTS
I februari 2018 uppdaterades reglerna för HAREC T/R 61-02 i Annex 6 som behandlar kraven för en HAREClicens. SSA väntar på anvisning från PTS om vi ska ändra i cer5ﬁkatsmallen eller ej.

§8 Kanslifrågor
Hedersmedaljer kommer a( gjutas i Zamac-legering. Två layout-alterna5v kommer a( tas fram av Jonas
SM5HJZ och beslutas om vid e( kommande styrelsemöte.

§9 Årsmötet 2019
Lindesbergs Radioklubb, SK4EA, har anmält intresse av a( arrangera SSA årsmöte den 12–14 april 2019.
Styrelsen beslutade a( tacksamt acceptera förslaget och ser fram mot en tradi5onell årsmöteshelg i
Lindesberg som är beläget 40 km norr om Örebro.

§10 Sek onsfrågor
SSA hemsida ska genomgå grundliga förändringar och läggas ut via en ny leverantör. Arbetet pågår och e(
möte planeras 5ll i början av juni. Oﬀerter kommer a( begäras in, dels från webbdesigners och dels från
webbhotelleverantörer.
Sek5on Utbildning informerar a( arbetet med den nya Konceptboken inte är helt klart ännu. Den ﬁnns på
SSA.se. Layouten kommer a( förbä(ras.
Ann SMØZEU (DLØ) meddelar a( det ﬁnns svårigheter a( hi(a provförrä(are i SMØ.
Styrelsen kommer a( utarbeta e( förslag i sy9e a( uppmuntra utbildningar i klubbarna. Rekrytering och
utbildning av nya amatörer är den vik5gaste uppgi9en vi har.

§11 Distriktsfrågor
Ann SMØZEU (DLØ) förordar inköp av stor bildskärm (55”) eller annan lösning för visning av ﬁlmer på bl.a.
Tekniska Museet (SKØTM). Beslut tas av ordföranden 5llsammans med t.f. kassaförvaltare Dag SMØKDG.

§12 Inkomna ärenden
Hans SM3GDT informerade a( det i domstol i Holland fastslagits a( handhavande av
amatörradioutrustning i bil inte faller under telefoniförbudet.

§13 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 26 juni kl. 19

§14 Mötet avslutas
Ordförande Anders SM6CNN avslutade mötet kl. 20.45

Vid protokollet

___________________________
Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

___________________________

_________________________

Jonas Hultin, SM5PHU

Anders Larsson SM6CNN

