Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemöte (telefonmöte) 27 september 2016
Närvarande:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SA0MEI Ulf Meiton, kassaförvaltare
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM5HJZ Jonas Ytterman, kanslichef, adjungerad

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
Hans-Christian Grusell utsågs att föra protokollet och Hans Sodenkamp utsågs att jämte
ordförande justera protokollet.
4 Dagordning
Den dagordning som distribuerats med kallelsen fastställdes att gälla.
5 Protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet från den 30 augusti är justerat och läggs till handlingarna.
6 SSA möte på PTS 7/9
Anders Larsson och Jonas Hultin framhöll SSA:s ståndpunkter inför ett eventuellt nytt
delegationsbeslut, som också måste ersätta alla tidigare avtal. Vi vill se ett enklare system för
specialsignaler och även för provtagningar, vilka bör kunna genomföras on-line.
SSA redogjorde för tankarna på ett nationellt instegscertifikat enligt ECC Report 89 med i stort
sett harmoniserade rättigheter gällande de i Tyskland.
7 Möte hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 29/8
Amatörradion representerades av Jonas Hultin och Petter Gärdin från SSA. Även PTS var
närvarande med en delegation. Dagen ägnades i huvudsak åt att bedöma och omformulera de
föreslagna provfrågor som SSA sammanställt och som är tänkta att tillämpas under nästa år.
SSA ansåg att det bör räcka med en informationskampanj till befintliga certifikatinnehavare för
att säkerhetskraven uppfylls.
8 QTC och ssa.se Redaktion och Marknadsföring
Hans-Christian Grusell passade på att hälsa från ledningarna i NRRL och EDR som hört av sig
för att få vägledning gällande ekonomin kring QTC, medlemsförmåner och marknadsföring.
SSA:s logotype är nu skyddad som ett varumärke hos Patent- och Registreringsverket.

Vi följer noggrant förloppet med nya leverantörer för tryck och distribution av QTC. En
redaktionell översyn av tidningen är planerad. H-C Grusell redogjorde vidare för
annonssituationen i QTC, där vi ser en trend med nya och återkommande annonsörer.
Förslag om att årsvis publicera repeaterlista som inlaga i QTC godkändes att gå vidare med.
Styrelsen har noterat önskemål om att lokala evenemang finns med på webbplatsens startsida.
En lösning där kalender för kommande händelser finns med upptill på sidan ska testas. För att få
extra uppmärksamhet är det nu möjligt för arrangörer att sända färdiga bilder med text till
redaktionen för införande i ”QSL-karusellen”. Här gäller samma proportioner som för ett QSLkort.
9 Datahaveri
Vår dedikerade server hos FS-Data var otillgänglig från 18/9 fram till 21/9. Webbplats,
mailadresser och testloggning fungerade inte. All data har sedan återställts från backup.
Driftavbrottet tog anmärkningsvärt lång tid. Vi har ett tidigare beslut på att undersöka alternativ
till annan leverantör. Jonas Ytterman kommer att i november presentera tänkbara firmor och ett
utkast till offertförfrågan.
10 Kanslifrågor
Genomgång av Jonas Ytterman med uppdatering av medlemsstatistik.
Ulf Meiton informerade om pågående arbete med fonderna. Den nya Stiftelselagen kräver
registrering av dessa. Lagen medger att fonder med likartad inriktning får fusioneras, vilket kan
vara praktiskt för SSA och även spara på kostnader för registeravgifter.
Fråga om avgifter för utfärdande av kopior på certifikat. Kostnaden ska vara 100 kr oberoende
av medlemskap i SSA.
11 IARU Reg. 1 kongress 2017
Förberedelserna är i full gång och alla papper från bl.a. sektionerna måste vara klara till senast
16/4 som är sista dag för att skicka in dessa till IARU.
12 Sektionsfrågor
Utbildning. Jonas Hultin redogjorde för ett nytt supplement till ”Bli Sändareamatör” och
Konceptboken med läsanvisningar som är under arbete. Det har i sin nuvarande form, som även
omfattar elsäkerhet, i dagarna lagts in på ssa.se. Eftersom ”Bli Sändareamatör” snart tar slut, är
det angeläget med nytryck av en reviderad utgåva som innefattar delarna från supplementet.
Jonas Hultin har satt ihop en arbetsgrupp som ska ta fram en variant som ett webbaserat
utbildningsmaterial.
Peter Lundberg SA2BLV ställer upp som ny ungdomsfunktionär.
V/U/SHF-sektionen har sänt en utredning om bidrag till aktiva fyrar. Saken behöver prövas
ytterligare och bordlades.
13 Distriktsfrågor
Inför årsmöteshelgen på Fårö 2017 berättade H-C Grusell att han varit i kontakt med
arrangörerna och att arbetet fortskrider planenligt. I dagarna finns annons i QTC, utrymme på
ssa.se och information i SSA Bulletinen.

Hans Sodenkamp har sänt förfrågan till DL för att kunna sammanställa vilka klubbar i distrikten
som är aktiva och medlemmar i SSA. Det saknas fortfarande uppgifter från flera distrikt.
14 Inkomna ärenden
Kort redogörelse med synpunkter från nödsambandskoordinator Bernt Eriksson.
Hans Sodenkamp informerade om nyinkommen promemoria från Carl-Henrik Walde inför
det fortsatta arbetet med ”Radioamatörernas samhällsnytta”.
15 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte 25 oktober.
16 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet vara avslutat.
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