Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemöte 2018-08-21
Närvarande:
SM6CNN
SM5PHU
SM3GDT
SM6ZEM
SM0KDG
SM5HJZ
SM6JSM

Anders Larsson, ordförande
Jonas Hultin, vice ordförande
Hans Sodenkamp, ledamot
Hans-Christian Grusell, ledamot
Dag Florén, adjungerad
Jonas Ytterman, adjungerad
Eric Lund, adjungerad

Datum:

21 augusti 2018 kl. 1800

Plats:

Skype

Dagordning:
§1 Styrelsemötets öppnande
Skypemötet öppnades av Anders SM6CNN kl. 18
§2 Kallelse till mötet
Kallelse har skett enligt stadgarna.
§3 Val av sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare valdes Eric SM6JSM och till protokolljusterare Hans SM3GDT.
§4 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet är godkänt och publicerat på hemsidan.
§6 Kansli
-Byte av kansliets datorer
Datorbyte är genomfört i Sollentuna i början av juli.
-Inventering HamShop
Ett antal äldre men användbara filter läggs ut på HamShop på nätet och ej sålda reas ut
på nästa årsmöte.
-Medlemsstatistik efterlyst på HQ-nätet om avgångar
Avgångarna kompenseras inte av nytillkomna. Ett nettotapp på ungefär 150 personer
per år kan konstateras.
-Utgående QSL
17 lådor (varav tre under augusti) utgående QSL har postats från Karlsborg via DARC
sedan november (12–13 kg/låda).

§7 PTS
-tillsynen avskriven enl. brev som SSA mottagit vecka 32
-inför möte 29/8 förbereds ett antal punkter som ska tas upp (maxeffekt 200 w,
noviscert, säkerställning av provfrågebanken m.m.). Jonas SM5PHU har utarbetat en
presentation av kända radioamatörer med intressanta karriärer där amatörradio haft
stor betydelse.
§8 ssa.se
-IT-ansvarig vidtalad som ska ta fram ny version av ssa.se och vidareutveckla vår
hemsida. H-C SM6ZEM förhandlar om arbetsuppgifter och ersättning.
-SSA:s server har klarat sommaren och inga nya avbrott har noterats.
§9 Sektionsfrågor
-KonCEPT layout och beställning av utbildningsmaterial
En beställning av Bli Sändaramatör, Trafikhandboken och möjligtvis även KonCEPT
(äldre versionen) ska läggas snarast inför höstens kurser. Jonas SM5PHU & Jonas
SM5HJZ samarbetar betr. nya KonCEPT-boken.
-SAC contest.
Håkan SM5AQD Sektionsledare HF och avgående testledare Ingemar SM5AJV söker
ny testledare.
§10 Distriktsfrågor
-Bidrag per deltagare i kurser. Hans SM3GDT undersöker intresset hos klubbarna.
§11 Inkomna ärenden
-Fler provförrättare behövs. Distriktsledarna har ytterst ansvar för att det egna
distriktet har erforderligt antal provförrättare.
-YOTA-deltagarna ska skriva en aktionsplan för kommande aktiviteter.
§12 Mötet avslutades kl. 19.40 och beslut togs att nästa skypemöte äger rum kl. 1800 den 25
september 2018.

Vid protokollet

___________________________
Eric Lund SM6JSM
Justeringsman:

Ordförande:

___________________________
Hans Sodenkamp SM3GDT

_________________________
Anders Larsson SM6CNN

