Föreningen Sveriges Sändaramatörer
Protokoll från styrelsemöte (Skype) 4 april 2017
Närvarande: SM6CNN
SM5PHU
SA0MEI
SM3GDT
SM6ZEM

Anders Larsson, ordförande
Jonas Hultin, vice ordförande
Ulf Meiton, kassaförvaltare
Hans Sodenkamp, ledamot
Hans-Christian Grusell, ledamot

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Kallelse till mötet
Mötet befanns vara sammankallat enligt stadgarna.
§ 3 Val av sekreterare och justerare till protokollet
Hans Sodenkamp utsågs att föra protokoll och Ulf Meiton utsågs att jämte ordförande
justera protokollet.
§ 4 Dagordning
Dagordning för detta möte fastställdes.
§ 5 Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 170224 godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Årsmötet
Anders redovisade planeringens dagsläge, vilka som kommer som gäster och hur många
som deltar vid middagen. Styrelsen har 2 timmar sent på lördag eftermiddag då de som
kommit under dagen har möjlighet att träffa oss. Delegationsbeslutet och instegscertifikatet
kommer säkert upp här som tunga punkter.
§ 7 Delegationsbeslutet
Delegationsbeslutet har inkommit skriftligt och gäller sedan 1:a april. Det som är oklart
är vilka som är SSA:s kontaktpersoner på PTS. Kvalitetssäkringsdokumentet är uppdaterat
till version 2. Rapporteringen ska ske löpande så att det blir till en minimal arbetsinsats.
§ 8 Bidrag från SSA för olika evenemang
Styrelsen beslutade att höja bidraget till årsmötesarrangörer från 10.000:- till 20.000:- kr.
Detta kommer att gälla redan i år. SSA sponsrar även SYLRA:s internationella träff på
västkusten denna sommar med en evenemangssignal och QSL. Ett reportage från detta
evenemang i QTC är önskvärd.
§ 9 Instegscertifikat
Styrelsen ska arbeta vidare med att få till stånd ett instegscertifikat.
Jonas Hultins sammanställning med synpunkter från medlemsforumet och andra länders
lösningar kan ligga till grund för vårt förslag. Certifikatet bör anpassas till dagens förhållande
med SDR och CE-märkta utrustningar. Anders vill även att frågan om ett instegscertifikat tas
upp på IRAU region 1 konferensen.

§ 10 Sektionsfrågor
Ungdom och samhällsnytta. Peter SA2BLV vår ungdomskoordinator vill ha igång en
ungdomsaktivitet under en helg i maj på Kvarnberget där ca 8 st ungdomar från olika delar
av landet kan delta i ett program med diverse radioaktiviteter. SSA kan sponsra detta med
medel från ungdomsfonden som ska täcka kostnader för övernattning och mat.
Det inkom totalt 9 anmälningar till ungdomslägret i England. I första hand ska de som inte har
varit med förr kunna delta. 2 deltagare och 1 ledare får delta denna gång. Det är önskvärt
att resan bokas i tid.
Styrelsen beslutade att Mr. Satish Krishna Kharel 9N1AA ska få SSA:s hedersnål för hans
engagemang i samband med besöket av elever från Sandö Räddningsgymnasium till Nepal.
Hans-Christian berättade att distributionen av QTC fungerar bra nu. H-C har börjat med att
skicka tidningen i PDF-format till en del utländska amatörer via E-mail. Ett pilot projekt
ska starta där vi kommer ha en utväxling av våra tidningar i PDF-format mellan Norge NRRL
och Sverige SSA. Medlemmar i respektive land ska efter en inloggning kunna läsa tidningen.
Projektet kommer att utvärderas vid årets slut 2017. Arbetet med en ny design för QTC
fortsätter och vi kommer inom en snar framtid få se resultatet. Finland vill ha hjälp med att få
prov på svenska. Frågan hänvisas till PTS. Arbetet med utbildningsmaterialet fortskrider med
målsättningen att presentera det på årsmötet.
§ 11 Distriktsfrågor
En önskan som kom upp under DL-mötet i Eskilstuna var att SSA och FRO har borde ha fler
möten på styrelsenivå om riktlinjer för att få ett aktivare samarbete i sambandsfrågor. Frågan
kommer att tas upp på årsmötet på Fårö.
§ 12 Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
§ 13 Beslut om nästa möte
Nästa Skype möte 23/5 kl.19:00
§ 14 Mötets avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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