Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte tisdagen den 30 januari 2018 (Skype)

Närvarande:
SM6CNN

Anders Larsson, ordförande

SM5PHU

Jonas Hultin, vice ordförande

SA0MEI

Ulf Meiton, kassaförvaltare

SM3GDT

Hans Sodenkamp, ledamot

SM6ZEM

Hans-Christian Grusell, ledamot

SM5HJZ

Jonas Ytterman, adjungerad

SM6JSM

Eric Lund, adjungerad

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 19 av ordförande Anders SM6CNN.
§2 Kallelse ll mötet
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§3 Val av sekreterare och justeringsman
Till mötets sekreterare valdes Eric SM6JSM. Ulf SA0MEI valdes a' jämte ordförande Anders
SM6CNN justera protokollet.
§4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 19 december 2017 är godkänt och justerat och ligger på SSA:s hemsida.
Uppföljning: Oliver SA5ODJ har förfa'at en rapport om dagsläget för sociala medier och
kommit med rekommenda2oner om hur SSA ska proﬁlera sig på Facebook. Mötet beslutade
a' SSA ska ak2vera e' ny' Facebook-konto och en administratör ska utses som blir
underställd H-C SM6ZEM.
Möte med Elsäkerhetsverket kommer a' hållas på SSA:s kansli torsdagen den 1 februari.
Genomgång av samarbetet hi9lls beträﬀande gjorda mätningar och utvärdering av vad som

händer med våra rapporter. Nya störningskällor som laddsystem för elbilar och IKEA-möbler
med inbyggda laddningspla'or bör diskuteras.
Uppdatering om QSL-samarbetet med DARC beträﬀande utgående QSL. Sju 12-kilos-lådor
har postats 2ll DARC sedan november 2017. DARC nöjda med sorteringen från SSA:s sida.
DARC ska bygga om sin HamShop och erbjudandet från DARC:s sida om tryckning och
direktdistribu2on av QSL-kort blir något försenat.
Årsrapport 2ll PTS (permanenta och 2llfälliga signaler) kommer a' mailas 2ll PTS denna
vecka.
§6 Ekonomi
Ulf SA0MEI meddelar a' resultatet ser bra ut. En viss förändring i redovisningsförfarandet av
inﬂutna medlemsavgiCer har införts. Annonsintäkterna i QTC har ökat. Budgetar har
infordrats från sek2ons- och distriktsledare 2ll den 5 februari, liksom även årsberä'elser.
En ny medlemskategori ska införas mellan fullt medlemskap (vuxna) och
ungdomsmedlemskap med nya åldersgränser. Implementerandet bör ske den 1 juni 2018.
§7 Årsmötet
Jonas SM5HJZ meddelade a' förberedelserna för årsmötet är i gång. Hans SM3GDT
sammankallar 2ll DL- och SL-möte. E' s.k. hearing bör ordnas där medlemmar kan ställa
frågor 2ll styrelse och DL/SL.
§8 Sek onsfrågor
Om SSA ska engagera sig i AMPRnet bör det ske i samarbete med SSA:s nödtraﬁksek2on.
SSA väntar på svar från FRO beträﬀande Berndts (SA6RTJ) utkast 2ll nödtraﬁksamband.
HF-sek2onen hade fem detaljfrågor som diskuterades och löstes under mötet.
Sek2on Redak2on och Marknadsföring informerade om Elektronikmässan i Kista i vår och
föreslog e' tema på mässan: ”Den digitala amatörradion”. Hans SM3GDT ingår i gruppen
som tar fram utställningsmaterialet. Dessutom meddelade H-C SM6ZEM a' den nya
broschyren ska beställas i 5 000 exemplar och vara färdig 2ll årsmötet i Eskilstuna. Nya
posters ska tas fram, liksom även ”roll-ups”.
Jonas PHU undrar för Ungdomssek2onens räkning om deltagare i ungdomslägren är
försäkrade. Ulf SA0MEI hävdar a' endast SSA-deltagare är täckta, men transporterna 2ll och
från lägren är inte inkluderade i försäkringsskyddet om deltagarna betalar transporten själva.
§9 Distriktsfrågor
Sek2ons- och distriktsledarmöte 4 februari. Inga distriktsrapporter har inkommit.
§10 Inkomna ärenden
Sverige röstar för a' St. Ki's and Nevis ska få bli medlemmar i IARU.

SSA:s motion vid IARU Region 1-mötet i Landshut beträffande Entry Level Licence har
avancerat så långt att IARU har ett förslag som ska skickas till CEPT med förhoppningen att det
med tiden ska finnas en CEPT Entry Level Licence, CEPT Novice och CEPT HAREC.

§11 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 27 februari kl. 19 (Skype)
§12 Mötet avslutas
Ordförande Anders SM6CNN avslutade mötet kl. 20.25

Vid protokollet

___________________________
Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

___________________________

_________________________

Ulf Meiton SA0MEI

Anders Larsson SM6CNN

