Föreningen Sveriges Sändaramatörer
Protokoll från styrelsemöte (Skype) 20 juni 2017
Närvarande: SM6CNN
SM5PHU
SA0MEI
SM3GDT
SM6ZEM
SM5HJZ

Anders Larsson, ordförande
Jonas Hultin, vice ordförande
Ulf Meiton, kassaförvaltare
Hans Sodenkamp, ledamot
Hans-Christian Grusell, ledamot
Jonas Ytterman, 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 Sodenkamp utsågs att föra protokoll och Ulf Meiton utsågs att jämte ordförande
justera protokollet.
§ 4 Dagordning
Dagordning för detta möte fastställdes.
§ 5 Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 170523 godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 IT projektledare
Ett annonsförslag från Jonas SM5HJZ godkändes efter smärre justeringar och ska läggas ut
på ssa.se. Annonsen tas även med i nästa numret av QTC.
§ 7 Ham Shop sortiment
Sortimentet i Ham shoppen (profilprogrammet) diskuterades och bör uppdateras. Förslaget
från SM3MTQ Dan om att ha kepsar med SSA:s logotype togs upp. Styrelsen kom fram till
att den bästa lösningen är att företag specialiserade på dessa produkter tar hand om
beställningarna efter annonsering i QTC eller som länk i Ham shop. Dan skickade in ett antal
länkar på dessa företag till HQ. Vidare kom man fram till att en keps av modell baseboll
skulle passa bäst.
När det gäller utbildningsmaterialet ska den nya versionen av KonCEPT-boken läggas ut på
hemsidan för granskning och synpunkter.
§ 8 Sektionsfrågor
Ungdomsevenemanget på Kvarnberget blev ett bra evenemang. Man rivstartade redan på
fredagskvällen med en presentation av antennparken och sedan körde man med 2st radiostationer en remote och en lokal. Styrelsen tycker det är lämpligt att ungdomsevenemang bör
ske distriktsvis för att hålla ned kostnader så fler kan delta. Hans SM3GDT ska ta upp detta
på nästa DL-möte.

RoM Hans-Christian presenterade förslaget om en ”Nostalgiavdelning” i QTC. Vidare att
SSA:s nya besöksstation SK6RM är igång nu. SSA ska stå för fri QSL service.
En ny SSA-broschyr är under arbete på Break a Story. Offerter har kommit in från några
tryckerier. Mötet enades om att trycka upp 10.000 exemplar. Klubbar, besöksstationer och
distriktsledarna kan beställa när tryckningen är klar. SSA Play har mottagits med
uppskattande omdömen. Besöksstatistiken visar hur många (371 st) och hur länge ( ca 24 min
i snitt) besökarna har tittat på de olika inslagen. Inloggning för att se denna typ av filmer som
rör föreningen och dess medlemmar direkt ska behållas. Filmer som rör rekrytering mm ska
ligga öppna på vår hemsida. Vissa sökvägar bla ”Verktygslåda” på hemsidan bör förbättras.
H-C beskrev även läget för annonserna i QTC där vi kan glädja oss åt nya och förlängda
kontrakt. Styrelsen tittade på ett förslag från SM5BVV Morgan om vår profil och framtoning.
Han vill ha ett tillägg i QTC Amatörradio namnet exempelvis ”den professionella hobbyn”
och ”Professionell radio för alla”. Även ”Modern kommunikation” skulle passa bra. Tanken
är bra och man ska grunna lite mera på det.
§ 9 Distriktsfrågor
SM3: Hantering av QSL för SSA-evenemang. Hans SM3GDT tog upp de missöden som
SK3PH har råkat ut för vid användandet av en specialsignal där SSA skulle stå för tryckning
av QSL-kort. Denna hantering bör förbättras och moderniseras. Det finns numera möjlighet
att skicka in loggen till tryckerier som trycker kort med vald framsida och logginformation.
Styrelsen tar upp denna fråga på nästa arbetsmöte i Karlsborg. Det har förkommit krypterad
amatörradiotrafik i distrikt 3 och distrikt 0. Detta är synnerligen olämpligt. Tidigare var detta
reglerat i B90. Frågan kommer att tas upp med PTS.
SM7 vid distriktsmötet kom förslaget upp att hålla årsmötet 2018 redan på fredag i stället för
lördag. Förslaget beaktas inte med tanke på arbetande radioamatörer som skulle ha svårt att
kunna delta.
§ 10 Inkomna ärenden
Sveriges Telehistoriska Samlarförening vill ha ett samarbete med SSA. Förening får
presenteras sig med en annons i QTC. SSA ser också framemot artiklar till QTC om sådant
som kan vara av intresse för oss radioamatörer. Samarbetet med FRO bör fördjupas efter de
inledande samtalen på Fårö.
§ 11 Beslut om nästa möte
19-20 augusti i Karlsborg

§ 12 Mötet avslutas
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