Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet i Sollentuna 26 september 2015

Närvarande: SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM5AOG Lennart Pålryd, kassaförvaltare
SM6HNS Dick Stenholm, ledamot
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM5HJZ Jonas Ytterman, kanslichef, hade anmält närvaroförhinder
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 föregående styrelsemöte
Protokollet från den 8 september är justerat och läggs till handlingarna.
6 Ansökan om medel till skolprojekt
Från Jörgen Norrmén SM3FJF har inkommit äskande om medel för genomförande av ett projekt
med inriktning på amatörradio integrerat i skolundervisningen. Medlen skall användas till
anskaffning av materiel. Styrelsen ställer sig positiv till initiativet och begär att offerter på
erforderlig materiel uppvisas från två olika leverantörer. Styrelsen betraktar det som ett pilotprojekt
att kunna utvecklas i ett vidare sammanhang. Hans Sodenkamp är styrelsens kontaktperson i detta
ärende.
7 Förändringar i sektionsorganisationen
Styrelsen beslöt infoga Sektion EMC och Sektion Redaktion och Marknadsföring som nya enheter i
SSA:s organisation. Sektion EMC har uppdraget att handlägga frågor kring EMC och störningar. Ett
varslat myndighetsförslag om bestämmelser för maximalt tillåtna fältstyrkor från
antennanläggningar kommer också att hänskjutas till denna sektion. Sektion Redaktion och
Marknadsföring ansvarar för kommunikationen med medlemmarna och omfattar bl.a. redaktörerna
för QTC, SSA-bulletinen och ssa.se. Hans-Christian Grusell SM6ZEM är utsedd att leda sektionen.
Funktionären för Nödsamband Krister Ljungkvist SM0FAG kommer fortsättningsvis att rapportera
direkt till styrelsen via Hans Sodenkamp SM3GDT. Nödsamband har tidigare ingått i Sektion HF.

8 Årsmötet 2017
Styrelsen har tacksamt mottagit en inbjudan från Gotlands Radioamatörer SK1BL att stå för
arrangemanget av SSA:s årsmöte 2017. Mötesplatsen är Fårö kursgård och två alternativa veckoslut
står till buds. Styrelsen återkommer med sitt beslut.
9 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum måndag 26 oktober.
10 Mötet avslutas
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.
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