Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 26 juni 2018 (Skype)

Närvarande:
SM6CNN

Anders Larsson, ordförande

SM5PHU

Jonas Hultin, vice ordförande

SM3GDT

Hans Sodenkamp, ledamot

SM6ZEM

Hans-Christian Grusell, ledamot

SMØKDG

Dag Florén, 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 med e' +llägg.

§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 22 maj 2018 är godkänt och justerat och ligger på SSA:s hemsida.

§6 Kanslifrågor
Styrelsen beklagar Carl-Henrik Waldes SM5BF bortgång och kommer a' vara representerad vid
begravningen den 12 juli. En minnesruna publiceras i QTC 7/8.
GDPR. Styrelsen beslutade a' minimiuppgi;er som ska visas i SM Callbook är anropssignal och
namn.

§7 PTS
SSA har begärt möte med PTS med avsikt a' diskutera utestående frågor som t.ex.
provförrä'ningar, elsäkerhetsfrågor, laddning av elfordon, eventuell utökning av 50 MHz
(samordning IARU-regionerna) samt inte minst reduceringen av uteﬀekten +ll 200 wa'.
Jonas SM5PHU har deltagit i e' möte hos FRA för diskussion om störningsläget.

§8 ssa.se
Tillgängligheten på hemsidan senaste +den har varit bä're än på länge, mycket tack vare hjälp från
Roland SM6EAT som konstruerat en back-up-sida som träder i kra; vid störningar på ssa.se.
En professionell analys ska göras och upphandling köpas så a' den tekniska funk+onen på
hemsidan blir stabil. Även den redak+onella delen av hemsidan ska ses över.
Facebook. SSA:s närvaro på sociala medier ska stramas upp. Styrelsen ämnar utse ny administratör
som tar över snarast möjligt.

§9 Årsmötet 2019
DARC meddelade i Friederichshafen a' de är mycket nöjda med QSL-samarbetet och vill utvidga +ll
a' även omfa'a SSA:s inkommande QSL-service. SSA har inbjudit DARC a' presentera sin QSLverksamhet på nästa årsmöte i Lindesberg.
DL/SL-möte ska ordnas under lördagen i samband med årsmöteshelgen.
Sten SM3NXS ska bistå besökande under årsmöteslördagen a' komma igång på Logbook of the
World.

§10 Sek onsfrågor
Håkan SM5AQD har accepterat a' bli sek+onsledare för Sek+on HF med omedelbar verkan.
Den nya Konceptboken är klar innehållsmässigt (fakta/korrekturläsning), men layouten ska gås
igenom innan avslut.

Friedrichshafen 2018 blev en succé under ledning av H-C SM6ZEM. Förberedelser för nästa år är
redan påbörjade.

§11 Distriktsfrågor
Generellt måste SSA via distriktsledarna s+mulera ökad ak+vitet hos klubbarna vad gäller t.ex.
kurser, JOTA-ak+vitet, SAC-deltagande. Hans, SM3GDT, tar upp frågan i si' kommande skypemöte
med distriktsledarna.

§12 Inkomna ärenden
Mail har mo'agits från en medlem som tycker a' QTC blivit rik+gt bra.
Eric SM6JSM publicerar e' klargörande i nästa QTC beträﬀande vad som gäller för in- och utgående
QSL för medlemmar och icke medlemmar.
Det beslutades a' alla QSO i samband med fotbolls-VM skall laddas upp på LoTW och a' alla som
via QSL-bureaun skickar pappers-QSL +ll SSA ska få e' +llbaka via DARC.
Kvartalsrapporterna +ll PTS beträﬀande nya grundsignaler och nya/förlängda specialsignaler skickas
in snarast möjligt.
IARU-testen genomförs andra helgen i juli och vi kommer a' försöka få en klubb eller några
enskilda a' ställa upp med SSA:s HQ-signal (SJ8HQ eller SK9HQ).

§13 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte blir +sdagen den 21 augus+ kl. 19 (Skype)

§14 Mötet avslutas
Ordförande Anders SM6CNN avslutade mötet kl. 20.35

Vid protokollet
___________________________
Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

___________________________

_________________________

Hans-Christian Grusell, SM6ZEM

Anders Larsson SM6CNN

