Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet 8 mars 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
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 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 20-21 februari är justerat och läggs till handlingarna.
6 Mässor
Anmälan om deltagande i mässan i Friedrichshafen är inlämnad. Årets tema är kommunikation på
land, på vatten och i luften. SSA:s monter bemannas av Anders Larsson och Hans-Christian Grusell.
Ralf Sauter SM6YIY kommer att bistå som vanligt. Nytt affischmaterial om våra besöksstationer
planeras.
Information om Elektronikmässan i Kista i april och mässan i Friedrichshafen i juni publiceras i
QTC.
7 Konceptboken och Bli Sändaramatör
Det OH-material som framtagits i anslutning till Konceptboken läggs upp som pdf-filer för att
möjliggöra åtkomst från hemsidan.
Lagret av Bli Sändaramatör har minskat till en nivå där nyanskaffning är aktuell. Konceptboken och
Bli Sändaramatör bör båda framställas som pdf-filer för att möjliggöra bearbetningar och löpande
erforderliga uppdateringar av materialet. Båda böckerna kommer efter inloggningsförfarande att
vara åtkomliga på hemsidan.
8 Möte med PTS
PTS har kallat till ett möte 21 mars om det pågående tillsynsärendet. Anders Larsson och Jonas
Hultin representerar SSA.

9 Sektionsfrågor
Sektion HF Hans Sodenkamp deltar som representant för SSA vid årets HF-konferens på Fårö.
Sektion Redaktion och Information. Hans-Christian Grusell redogjorde för sektionens planer.
Kostnaden för tryckning och utskick av QTC är den enskilt största kostnadsposten i SSA. En ny
upphandlingsomgång kring framställningen av tidningen kan bli aktuell. Han informerade också om
exponeringen av SSA vid de två kommande mässorna och speaker-bearbetningen av RSGB:s nya
amatörradio-video.
10 Distriktsfrågor
Inga frågor hade anmälts.
11 Inkommande skrivelser
En skrivelse har inkommit angående missbruk på SSA:s forum.
12 Årsmötet 2016
Ärendelistan vid årsmötet fastställdes liksom listan över inbjudna gäster. Upplägget av SSA:s
hearing skisserades. En sista genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes och det konstaterades
att alla årsmötesdokument föreligger för publicering.
13 Nästa möte
Nästa möte äger rum 24 maj.
14 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet vara avslutat.
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