Föreningen Sveriges Sändaramatörer
Protokoll från styrelsemöte (telefonmöte) 30 augusti 2016
Närvarande: SM6CNN
SM5PHU
SA0MEI
SM3GDT
SM6ZEM
SM5OCK

Anders Larsson, ordförande
Jonas Hultin, vice ordförande
Ulf Meiton, kassaförvaltare
Hans Sodenkamp, ledamot
Hans-Christian Grusell, ledamot
Håkan Karlsson, gäst från valberedningen

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Kallelse till mötet
Mötet befanns vara sammankallat enligt stadgarna.
§ 3 Val av sekreterare och justerare till protokollet
Ulf Meiton utsågs att föra protokoll och Jonas Hultin utsågs att jämte ordförande
justera protokollet.
§ 4 Dagordning
Den dagordning som distribuerats senast 160829 fastställdes att gälla.
§ 5 Föregående mötes protokoll
$ 7 DX-mach i Jönköping. SSA vill sponsra med en bok från Hamshop som pris.
Efter justering av Anders Larsson läggs protokollet till handlingarna.
§ 6 Möte med PTS 7/9 där SM6CNN och SM5PHU kommer att närvar
Översyn av delegationsprocessen
SSA:s viktigaste punkter är:
- Instegscertifikat, vi vill ha liknande instegscertifikat som Tyskland Österrike och
Schweiz.
§ 7 SSM, möte 31/8
Vid nästa styrelsemöte kommer SM5PHU att berätta om utfallet av detta möte.
§ 8 QTC och ssa.se, redovisas av Hans-Christian
Det har skickats ut anbudsförfrågningar om tryckning av QTC till 28 tryckerier.
Vid denna förfrågan var Ljungbergs billigast samt att de hade ett bättre bildbehandlingsprogram än de flesta övriga tryckerier. Vi har också tittat på kostnaden för
distributionen av tidningen och funnit att en kombination av Bring och Postnord
är den billigaste.
Styrelsen beslutade att byta tryckeri till Ljungbergs samt att tidningen distribueras
av Bring och Postnord.

Avtal är nu klart med Conrad om att alla våra medlemmar erhåller 10 % på sina
inköp hos dem och rabattkoden för detta. En presentation av förmånen
kommer in i nr 9 av QTC. Conrad skall även annonsera en helsida i samma
nummer.
Vi måste hålla stor koll på distributionen så att tidningen kommer i tid och till
rätt adress nu när vi byter till Bring för en del av upplagan.
HC lovar att skriva ledaren till QTC nr. 10.
Kommande arbetsuppgifter för marknadssektionen.
- Nya rabattsatser till trogna annonsörer.
- Omformning av innehållet i tidningen.
SSA webb:
Klubbarna önskar mer utrymme för att visa sina lokala aktiviteter på SSA hem sida.
Styrelsen undrar om man tar bort QSL karusellen och ersätter den med:
1. Två-veckors kalender med klubb aktiviteter.
2. Medlemsklubbarna lägger in bild och lite text storlek som nuvarande QSL kort som
reklam för kommande evenemang/kurser mm.
Vilket av ovan går lättast att genomföra/tekniskt möjligt. HC kontaktar Roland SM6EAT
för att utröna detta.
§ 9 Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter, Anders
Anders återkommer om denna punkt vid nästa styrelsemöte.
§ 10 Kansli frågor
- Medlemsstatistik.
Nedanstående är den senaste statistik.
Medlemmar (antal)
Ungdoms
Enskilda
Ständiga
Heders
Lyssnar
Utlands
Klubbar
Militära klubbar
Totalt
-

-

47
3767
626
34
42
43
159
54
4772

Kartor, icke anslutna klubbar
Hans skickar ut fråga till distrikten om klubbar som inte är medlemmar i SSA.
Återkoppling till styrelse vid nästa möte.
Ska SSA ta betalt för kopior på certifikat? Principiellt anser styrelsen att SSA ska
ta betalt för kopior. Anders undersöker och återkommer vid nästa möte.

§ 11 Sektionsfrågor
- Problem med giltighetslängden för prov-förrättare.
Jonas återkommer med förslag.

Jonas anser att det är tid för en ny revision av prov-förrättar-handboken.
§ 12 Distriktsfrågor
- DL4: ekonomiskt stöd för drift av fyrar
SM6EAN återkommer med förslag.
- DL5: Skype möte mellan distriktsledarna
Hans lovar att försöka få igång månatliga Skype möten med distriktsledarna
§ 13 Inkomna ärenden
- Allmän översyn av stadgarna.
Anders organiserar ett möte med Björn Nyström SM4ERT.
-

Sökbar databas för uppladdning av t.ex. gamla fotografier. Kansliet får återkomma
med en billig teknisk lösning på detta, återrapporteras vid nästa möte.

-

Ekonomiskt stöd till ny förening.
Styrelsen avslår önskan om bidrag till ny förening. Ulf meddelar.

§ 14 Beslut om nästa möte
Tisdag 27 september kl 19.00 via (test) Skype alternativ telefon.
§ 15 Mötets avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ulf Meiton

Anders Larsson

Jonas Hultin

