Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemöte 19 december 2017 via Skype
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, adjungerad
SM3PXO Petter Gärdin, adjungerad, § 9

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden 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 Jonas Hultin att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 4 Dagordning
Den dagordning som distribuerats med kallelsen fastställdes.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte
Föregående mötes protokoll från 15 november godkänt och justerat.

§ 6 QSL samarbete med DARC
DARC är belåtna med vår hantering och fem sändningar har redan skickats från Eric SM6JSM i
Karlsborg.

§ 7 Sektionsfrågor
Ungdomssatsningar. Det nordiska ungdomsmötet NOTA 2018 på Hemsö 1-4 mars 2018 har
plats för 18 deltagare och närmar sig fullteckning. Huvudansvarig är Peter SA2BLV. Diskussion

pågår med SK3BG om ett funktionärssamarbete. Beslöts om att följa den plan som arrangörerna
i ungdomsgruppen redovisat.
Oliver SA5ODJ har ombetts att komma med förslag gällande sociala medier för att stötta
nyrekrytering och amatörradions framtid.
QTC. Samtliga trogna annonsörer medverkar även med bokningar för 2018 och nya tillkommer.
Re-design av ledarsidan enligt den nya den mallen för QTC och med hänsyn till läsarnas
synpunkter kan genomföras i februarinumret. De externt producerade reportagen från Break a
Story Communication är uppskattade av medlemmarna och vi fortsätter samarbetet.
Mässor 2018. Beslöts att godkänna budgetar för SSA:s deltagande på S.E.E. i Kista i april och
Ham Radio i Friedrichshafen i juni.
AV produktion SSA årsmöte 2018. Värdet av filminspelning och eventuell livesändning kan
ifrågasättas, åtminstone när mötet hålls i Eskilstuna som är centralt beläget. Beslut tas senare.
DARC ska samarbeta med Joshua DC7IA om att översätta ungdomsnotiser på vår webbplats för
publicering på samma vis i Tyskland.

§ 8 Distriktsfrågor
Inga.

§ 9 Inkomna ärenden
Skrivelse från Leif Åsbrink SM5BSZ angående åtgärder rörande utrustning med otillåten
störnivå och sådan som inte uppfyller CE-märkningen.
Petter Gärdin SM3PXO redogjorde utförligt för den tekniska hanteringen av störningar och
konstaterade att det är juridiken som i praktiken skapar hinder för att komma vidare till förbud.
Ett långsiktigt arbete för att få till stånd tydligare standard som ser till helheten pågår
kontinuerligt inom IARU Reg. 1 grupp C7, där Petter ingår.
Beslöts att kontakta Elsäkerhetsverket för ett möte och att vi tillsammans upprätthåller en
fortsatt dialog, i syfte att på sikt skapa bättre radiomiljö. Vi kommer även att titta på de formulär
för radioamatörers störanmälan som finns i andra länder, för att eventuellt skapa en liknande
service i SSA.
Bidrag till besöksstationer, förfrågan från SK6RM. Beslutades att behov av finansiellt stöd tas
upp med berört distrikt i samband med budgetprocessen.
Underrättelse från PTS beträffande tillsyn kommer att publiceras tillsammans med avgivet svar
från SSA.

§ 10 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte 30 januari 2018 kl. 19 (Skype)

§ 11 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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