Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemötet 20-21 februari 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, deltog första dagen
SA0MEI Ulf Meiton, adjungerad
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, 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 Dick Stenholm 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 januari är justerat och läggs till handlingarna.
6 Provförrättning
Jonas Hultin presenterade statistiska sammanställningar över de senaste årens provförrättningar och
påvisade mönstret av förändringar i antalet genomförda prov, godkända prov och underkända prov.
Förslaget till provförrättarhandbok har varit ute till påseende hos provförrättare och distriktsledare.
Efter det att ytterligare justeringar genomförts beräknas den slutliga versionen vara färdig för
publicering i slutet av februari.
Styrelsen riktade ett varmt tack till Jonas för det omfattande arbete han ägnat uppgiften.
7 Kvalitetssäkring
Anders Larsson redogjorde för dokumentet som befinner sig i ett framskridet skede där endast en
del anpassningar till den nya versionen av provförrättarhandboken återstår att genomföra.
8 Rapport från SSM
Jonas Hultin rapporterade från Strålskyddsmyndighetens möte 26 januari. Mötet följs upp med ett
nytt möte 16 mars.
9 Sektion Digital
Hans Sodenkamp har utsetts till sektionsledare för Sektion Digital.

10 Tre projekt
Styrelsen har utsett projektledare för de tre utvalda projekten enligt följande:
Webb och QTC: Hans-Christian Grusell,
Utbildning: Jonas Hultin
EMC: Petter Gärdin SM3PXO
Jonas Ytterman skall bistå utbildningsprojektet med att ta fram en teknisk struktur för samordning
av färdiga och tillkommande textmassor vid uppdateringen av Koncept-boken.
11 Sektionsfrågor
Sektion Redaktion och marknadsföring. Planeringen av SSA:s deltagande vid Elektronikmässan i
Sollentuna i april fortgår. Anmälan om deltagande i Ham Radio-mässan i Friedrichshafen i juni
skall inges.
Hans-Christian Grusell presenterade resultatet från en enkät som distriktsledaren Morgan Lorin
SM5BVV genomfört vid två distriktsmöten i SM5. Den bestod av fyra frågor och ur resultatet
framkom många synpunkter på det man tycker fungerar bra och det som borde förbättras eller
saknas i verksamheten. Modellen är enkel och det vore intressant att tillämpa den i övriga distrikt
för att få ta del av ytterligare synpunkter.
Enligt sin verksamhetsplan skall sektionen genomföra en allsidig översyn av produktionen av QTC
samt föreslå en policy för nyttjandet av webbplatsen ssa.se.
Sektion Utbildning och rekrytering. Offerter på nytryck av Koncept-boken har inhämtats från två
leverantörer och är under utvärdering.
12 Distriktsfrågor
Distriktsmöten kommer att äga rum 13 mars i SM0, 12 april i SM3 och 20 mars i SM6.
13 Årsmötet 2016
De delar av årsmöteshandlingarna som berör föreningens ekonomi är i framskridet skede.
Bokslutsarbetet är avklarat för såväl SSA som de tre stiftelserna och revisionsmöte äger rum 29
februari. Äskanden av budgetmedel från funktionärer är sammanställda och styrelsen har gjort sina
ställningstaganden till de olika önskemålen. Det föreligger tre motioner till årsmötet och styrelsen
har formulerat tillhörande yttranden. Styrelsen framlägger en proposition till årsmötet och den berör
ett förslag till ett framtida nybörjarcertifikat.
En lista har sammanställts över gäster som inbjuds att övervara årsmötet och banketten.
Under lördagen disponerar styrelsen två timmar i en lokal för genomförande av en hearing.
14 Inkomna skrivelser
I en inbjudan erbjuds SSA att utse en deltagare till årets HF-konferens på Fårö.
15 Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum 8 mars.
16 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet vara avslutat.
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