Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet 19 januari 2016
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, adjungerad
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 Jonas Hultin 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 19 december 2015 är justerat och läggs till handlingarna.
6 Styrelsemötet 20-21 februari
Mötet äger rum i Sollentuna. De inkommande nya ledamöterna Hans-Christian Grusell SM6ZEM
och Ulf Meiton SA0MEI inbjuds att delta.
7 Årmötet 2016
Styrelsen förbereder en proposition till årsmötet om ett förslag till PTS om inrättandet av en
novislicens. Förslaget har vuxit fram ur det skolprojekt om amatörradio som genomfördes i tredje
distriktet under hösten.
Jonas Ytterman sammanställer en deltagarlista över SSA-funktionärer och gäster vid årsmötet.
8 Rapport från SSM
Strålskyddsmyndighetens rapport från undersökningarna av elektromagnetiska fältstyrkan (EMF) i
anslutning till radioamatörers antennsystem och den skadliga verkan den kan ha på människan har
inkommit. En utförligare presentation kommer att ges på SSM den 26 januari. I rapporten föreslås
att utbildningar för avläggande av prov för radioamatörcertifikat skall ha ett inslag där risker vid
exponering av EMF behandlas. Styrelsen ansluter sig till förslaget.
9 EMC
Petter Gärdin SM3PXO har utsetts till sektionsledare för Sektion EMC. Sektionen kommer också
att ansvara för EMF-frågor.

10 Projektgruppens förslag
Styrelsen prioriterar tre av dem av gruppen formulerade områdena. De berör Sektion EMC, Sektion
Utbildning och Sektion Information och Redaktion. Styrelsen framför sitt tack till Morgan Lorin
SM5BVV, Mats Espling SM6EAN och Hans-Cristian Grusell SM6ZEM för det omfattande arbete
de nedlagt i sin analys och sammanfattning.
11 Sektionsfrågor
Sektion Utbildning. Förslaget till ny provförrättarhandbok har distribuerats till alla DL och vice
DL. Den kommer att finnas i tryckt version men också kunna laddas ner från hemsidan. Styrelsen
beslöt fastställa den slutliga version som nu föreligger.
12 Nästa möte
Nästa möte äger rum 20-21 februari i Sollentuna.
13Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet vara avslutat.
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