Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet 16 december 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 23 november är justerat och läggs till handlingarna.
6 Förberedelser årsmötet 2016
Styrelsen uppdrog åt Lennart Pålryd att göra en lathund för årsmötesförberedelserna och
sammanställa inkomna motioner och förslag till hedersutmärkelser. En lista över personer vars
deltagande bekostas av SSA skall upprättas och tillställas arrangörerna.
7 Konceptboken
Boken är ursprungligen utgiven av SSA med framlidne Lennart Viberg SM7KHF som redaktör och
översättare av den tyska förlagan.. Hans efterlevande ser mycket positivt på att materialet skall
komma till fortsatt nytta och glädje för nya och gamla radioamatörer. Materialet är scannat och
finns som digitala filer. En första översyn och sammanställning av filerna skall göras av vidtalad
person. När allt bedöms vara klart kommer materialet att vara tillgängligt via SSA:s webbplats.
Styrelsen inser också att en efterfrågan av materialet i bokform kan växa fram och utesluter inte
tryckning av en ny upplaga.
8 Distriktsfrågor
I distriktsmötet i SM6 i december deltog ett trettiotal deltagare. I SM5 kallas medlemmarna till ett
distriktsmöte i februari.

9 Skrivelser
Den grupp som tillsatts för att föreslå viktiga utvecklingsprojekt tillfogar ytterligare ett projekt och
det totala antalet är därmed sju.
Ett förslag om inrättande av en ny licensklass har inkommit. Beslutades att styrelsen tar upp frågan
med PTS.
I en skrivelse föreslås att åskvarningar från SMHI tillgängliggörs på SSA:s webbplats. Kostnaden
efterfrågas.
10 Nästa styrelsemöte
Nästa möte är ett telefonmöte och äger rum tisdagen den 19 januari 2016.
11 Ordförande förklarade mötet vara avslutat.
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