Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemötet 8-9 maj 2015

Närvarande: SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM5AOG Lennart Pålryd, kassaförvaltare
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM0FAG Krister Ljungqvist, nödsambandskoordinator, adjungerad punkt 7,
delen Nödsamband och krisstöd
SM6HNS Dick Stenholm, ledamot, hade anmält närvaroförhinder
Mötet genomfördes på kansliet i Sollentuna.
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 Hans Sodenkamp utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.
4 Dagordning
En ärendelista sammanställdes och fastställdes att gälla som dagordning för mötet.
5 Protokoll från tidigare styrelsemöten
Styrelsen beslöt att protokollet från den 2 mars läggs till handlingarna. Efter årsmötet i Lysekil
genomfördes ett kort styrelsemöte för att utse firmatecknare. Protokollet är nödvändigt för våra
bankkontakter. Vid mötet beslöts att Anders Larsson och Lennart Pålryd var för sig är firmatecknare
för SSA och dess stiftelser. Även detta protokoll lades till handlingarna.
6 Årsmötet i Lysekil
Styrelsen framför ett varmt tack till arrangören Lysekils Sändareamatörer SK6IF för genomförandet
av en mycket välordnad och gemytlig sammankomst för SSA:s medlemmar. Protokoll från själva
årsmötesdelen är utsänt för justering och publiceras i nr 6 av QTC.
7 Uppföljning av pågående ärenden
ssa.se. Det återstår fortfarande en mängd dokument att överföra från den gamla till den nya
hemsidan. Jonas Hultin åtog sig att i görligaste mån fullborda jobbet. Information för utländska
besökare om svenska amatörradiobestämmelser kommer att publiceras på engelska, tyska och
spanska.
Erik Nyberg SM7DZV har i meddelande till styrelsen avsagt sig sitt uppdrag. Styrelsen tackar Erik
för det värdefulla arbete han lagt ner för att gestalta en innehållsrik hemsida med aktuella nyheter av
värdefull information. Styrelsen arbetar tills vidare med Eric Lund SM6JSM för att hålla hemsidan
aktuell.

EMC-gruppen. Tore Andersson SM0DZB har frånträtt sin sammanhållande funktion för gruppen
och ersätts tills vidare av Anders Larsson.
Utbildning. Styrelsen uppdrog åt Jonas Hultin att leda arbetet med att färdigställa kursmaterialet till
de nya frågeområdena. Det kommer i första hand att kompletteras med särtryck på de ställen som
behöver utvecklas. Någon ny kursbok tas inte fram. På sikt kommer kursmaterialet att göras
webbaserat.
PTS. Inom uppgiften att utöva tillsyn över till SSA delegerade ärenden har PTS ställt frågor om
rutiner och åtgärder i samband med provförrättning och tilldelning av anropssignaler. Styrelsen har
sammanställt en rapport med begärd information som tillställs myndigheten.
Jonas Hultin utsågs att vara SSA:s kontaktman gentemot PTS i detta ärende.
Den som ansöker om ny specialsignal eller ansöker om att få förnya en redan tilldelad signal gör det
fortsättningsvis via en blankett som kommer att kunna hämtas från SSA:s hemsida.
Ungdomssatsningar. I samband med genomförandet av CQWPX contest sista helgen i mars
genomfördes även i år en radiohelg med ungdomar vid Fernebo Contest Team SK3W. Årets YOTAsatsning arrangeras i Toscana i juli med fyra ungdomar och en ledare som svenska deltagare.
Styrelsen uppdrog åt Hans Sodenkamp att ta fram förslag till hur man kan agera för att intressera
ungdomar för amatörradio och få dem att ansluta sig till den lokala klubben.
Nödsamband och krisstöd. Frågan har aktualiserats av förra sommarens omfattande skogsbrand i
Västmanland och den nyligen inträffade jordbävningen i Nepal. Krister Ljungqvist sammanfattade
de aktiviteter som tidigare bedrivits på olika håll för att organisera grupper och öva radiosamband.
Han fick styrelsens uppdrag att följa upp vad som hänt med KRIS och ARS, ta förnyad kontakt med
FRO och sammanställa olika aktiviteter med inriktning på nödsamband i klubbar och distrikt
Rekrytering. Styrelsen beslöt att kansliet delger respektive distriktsledare adressinformation för
innehavare av nya grundsignaler. Distriktsledaren kan sedan kontakta lämpligt belägna klubbar om
inbjudan till sina aktiviteter.
8 Friedrichshafen
SSA deltar som utställare vid årets mässa med Johan Mattsson SA5BJM som sammanhållande.
9 Höstens SL/DL-möte
Mötet äger rum helgen 26-27 september. Några frågor som tas upp berör befattningsbeskrivningar,
EMC-gruppen, rapporter, instruktion för arbete med distriktets/sektionens hemsida på ssa.se,
informationspolicy.
10 Inkomna skrivelser
En inbjudan om deltagande vid Elektronikmässan i Kista 2016 har inkommit. Styrelsen uppdrog åt
Lennart Pålryd att kontakta arrangören för att utreda de ekonomiska villkoren för ett deltagande.
En remiss har inkommit från PTS angående förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt
för användning av vissa radiosändare. Remissen berör amatörradio i två avseenden och remissvar
skall vara PTS tillhanda senast 5 juni. Remissvaret utarbetas av Jonas Hultin.
En förfrågan angående medlemsavgiftens storlek för utlandsboende medlemmar som avstår QTC i
tryckt form har kommit in. Styrelsen beslutade att de i likhet med inom landet boende medlemmar
med samma önskemål erlägger den vanliga medlemsavgiften.

11 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är ett telefonmöte och äger rum 15 juni.

12 Mötet avslutas
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.
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