Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemötet 2 mars 2015

Närvarande: SM0DZB
SM6CNN
SM6HNS
SM5AOG
SM5HJZ
SM5PHU
SM3WMU

Tore Andersson, ordförande
Anders Larsson, vice ordförande
Dick Stenholm, ledamot
Lennart Pålryd, kassaförvaltare
Jonas Ytterman, kanslichef
Jonas Hultin, inbjuden
Tomas Vikman, ledamot, hade anmält närvaroförhinder

Mötet genomfördes som telefonmöte.
1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Kallelsen till mötet
Mötet befanns vara sammankallat enligt stadgarna.
3 Val av sekreterare och justerare till protokollet
Lennart Pålryd utsågs att föra protokollet och Dick Stenholm utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.
4 Dagordning
En ärendelista sammanställdes och fastställdes att gälla som dagordning för mötet.
5 Protokoll från tidigare styrelsemöte
Styrelsen beslöt att protokollet från den 7 februari läggs till handlingarna.
6 Specialsignaler
Svar på skrivelsen från PTS angående tillsyn av SSA:s hantering av specialsignaler är inlämnat.
7 Årsmötet i Lysekil
Verksamhetsberättelsen kompletterades på ett par områden. Revisionen av räkenskaperna för SSA
och stiftelserna är utförd och revisionsberättelserna har inkommit.
8 HQ-nätet
Tillträdande ordförande Anders Larsson SM6CNN övertar ansvaret för HQ-nätet fr.o.m.
årsmötesdagen.

9 EMC-gruppen
Tore Andersson refererade från gruppens möte med två handläggare inom Marknadskontroll på
Elsäkerhetsverket för diskussion och erfarenhetsutbyte kring EMC och amatörradio. Gruppen fick
ta del av verkets syn på de mätningar SSA genomför på olika utrustningar och elektriska
komponenter. Man uppskattar vår insats som i några fall utmynnat i säljstopp på den svenska
marknaden. Frågor kring störningar av olika slag vid utövandet av amatörradio och hur man skall

kunna komma till rätta med problemen togs också upp. Elsäkerhetsverket sammanfattar mötet i ett
protokoll.
EMC-gruppen kommer att fortsätta med mätningarna. Information om gruppens verksamhet
kommer att publiceras i SSA:s informationskanaler.
10 Serveravtal
En del oklarheter kring avtalet skall utredas och Anders Larsson inträder som ny kontaktperson
gentemot leverantören.
11 Styrdokument
SSA:s styrdokument, befattningsbeskrivningar och informationspolicy bör ses över och anpassas till
den typ av verksamhet en frivilligorganisation utgör. Dick Stenholm kontakter alla sektions- och
distriktsledare för inhämtning av synpunkter på nya texter.
12 Årsmötet 2016
Täby Sändaramatörer SK0MT har erbjudit sig att arrangera SSA:s årsmöte 2016. Styrelsen tar
tacksamt emot erbjudandet och fastställer Täby som mötesplats.
13 Sektionsfrågor
Inga ärenden fanns att behandla.
14 Distriktsfrågor
Inga ärenden fanns att behandla.
15 Inkomna skrivelser
I en för sent inkommen motion till årsmötet föreslås att SSA skall förmedla ID-kort i körkortsformat
som styrker ägarens innehav av amatörradiocertifikat. Förslaget är föranlett av en händelse med
militärt gripande av radioamatörer i ett naturvårdsområde. Styrelsen anser inte att SSA kan åta sig
uppgiften.
En inbjudan har inkommit från organisationen bakom Elektronikmässan i Kista att medverka i årets
mässa. Vid förra tillfället fick SSA delta på gynnsamma villkor och villkoren för ett nytt deltagande
är inte specificerat. Arrangören kontaktas.
16 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum i Lysekil den 19 april.
17 Mötet avslutas
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet:
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Dick Stenholm

