Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 27 februari 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. H-C SM6ZEM valdes a' jämte ordförande
Anders SM6CNN justera protokollet.
§4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 30 januari 2018 är godkänt och justerat och ligger på SSA:s hemsida.
§6 Ekonomi
Beslutades a' i stället för a' införa en ny medlemskategori förlängs ungdomsmedlemskap
a' gälla t.o.m. det år man fyller 29 år.
Ulf SA0MEI redovisade bokslutet vilket visar e' bra resultat för 2017. Slutgil6gt bokslut
kommer a' publiceras i QTC #4 e:er det a' revision har genomförts den 13 mars på SSA:s
kansli i Sollentuna. Budget för 2018 och preliminär budget för 2019 publiceras i QTC #4.

§7 Årsmötet
Programmet för årsmötet gicks igenom. Kl. 1430 på lördagen träﬀar styrelsen medlemmarna
för en hearing. Elsäkerhetsverket kommer a' presenter vad de kan göra för oss och vad vi
kan göra för dem när det gäller störningsproblema6ken. Årsmötet startar kl. 1600.
Inga mo6oner har inkommit och styrelsen kommer ej heller a' lägga fram någon
styrelseproposi6on.
§7.5 Dataskyddsförordningen
Jonas SM5PHU har läst igenom den kommande dataskyddsförordningen noggrant och tagit
fram de avsni' som berör oss. Samtal med PTS bör genomföras senast under april månad för
a' diskutera vårt ansvar för databasen vad gäller signaler utdelade före den 6d som
omfa'as av 2017 års delega6onsbeslut. Databasanmälan gjord av H-C SM6ZEM som täcker
webbplatsen www.ssa.se. där han även står som ansvarig utgivare.
§8 Sek onsfrågor
Ungdomssek6onen rapporterade genom Jonas SM5PHU om NOTA-lägret 1-4 mars (Nordics
On The Air) med ungdomar från OH och SM. Specialsignalen SK8YOTA används under lägret.
Analys av provfrågor. Claes SM0MPV har gjort en förnämlig analys av provfrågor som gäller
elsäkerhet.
Sek6on HF söker forFarande en e:erträdare 6ll Eric SM6JSM.
§9 Distriktsfrågor
Styrelsen beslutade a' fastställa en ”Valordning för 6llsä'ande av SSA Distriktsvalberedning
samt val av Distriktsledare” som tagits fram av Anders SM6CNN och Mats SM4EPR.
Dokumentet ska gälla från dagens datum. Valordningen ska läggas ut på hemsidan under
varje distrikt.
§10 Inkomna ärenden
Remiss från PTS beträﬀande undantagsföreskri:en skall behandlas när den formellt utgivits.
Eric SM6JSM rapporterade a' utgående QSL-servicen via DARC fortsä'er fungera som tänkt,
och å'a lådor med totalt cirka 100 kg har transporterats 6ll Baunatal sedan november 2017.
§11 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 27 mars kl. 19 (Skype)
§12 Mötet avslutas
Ordförande Anders SM6CNN avslutade mötet kl. 21.00

Vid protokollet

___________________________
Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

___________________________

_________________________

Hans-Christian Grusell SM6ZEM

Anders Larsson SM6CNN

