Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Protokoll från styrelsemöte 2018-09-25

Närvarande:
SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM0KDG Dag Florén, adjungerad
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad
SM6JSM Eric Lund, adjungerad

Datum:

25 september 2018 kl. 1800

Plats:

Skype

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 18 av ordförande Anders SM6CNN.
§2 Kallelse till mötet
Kallelse har skett enligt stadgarna.
§3 Val av sekreterare och justerare till protokollet
Till sekreterare valdes Eric SM6JSM och till protokolljusterare Jonas SM5PHU
§4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes efter några tillägg.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet är godkänt och publicerat på hemsidan.
§6 Kansli
a) SSA dokument. På hemsidan ska samtliga styrdokument ligga tillgängliga
för alla intresserade medlemmar. Dokument ska publiceras i pdf-format.
b) Ny medalj framtagen. På baksidan präglas för- och efternamn och
anropssignal.
c) QSL-rapport. Låda #18 (sedan november 2017) har just avgått till DARC,
och #19 postas inom ett par dagar.
d) Taltidningen. QTC #10 nådde de 20 mottagarna igår 24/9. Sist i inläsningen
ställdes tre frågor om hur medlemmarna ser på servicen. En
sammanställning över svaren kommer att göras senast i januari.

§7 PTS
PTS nya undantagsföreskrift har beslutats och träder i kraft den 1 november
2018 trots kraftiga protester från bl.a. SSA. Viktigaste förändringen är att
uteffekten sänks till 200 watt på alla band där 1 kW tidigare varit tillåtet. Alla
som i fortsättningen önskar använda mer än 200 watt måste ansöka hos PTS
med hjälp av en blankett som finns utlagd på PTS hemsida. Jonas SM5PHU
redovisade utförligt för turerna innan beslutet.
§8 ssa.se
H-C SM6ZEM redogjorde för det fortsatta arbetet med ssa.se.
§9 Sektionsfrågor
Underlag för provupplaga om 50 exemplar av den omarbetade läroboken
KonCEPT är lämnad till tryckeriet. På sikt kan boken ”Bli Sändaramatör” bli
överflödig eftersom KonCEPT täcker samma ämnesområden.
Styrelsen framför ett stort tack till gänget bakom revisionen av nya KonCEPT.
Vid nästa årsmöte anordnas SL/DL-möte kl. 14 och SSA Hearing kl. 15 under
lördagen.
SSA skickar tre deltagare till IARU:s Reg 1 interimsmöte i Wien våren 2019.
Ungdomsgruppen består av fyra personer och kommer att få egen budget 2019.
§10 Distriktsfrågor
Hans SM3GDT drar igång skypemöten igen med dagordning där alla DL bör
deltaga. Även SL kommer att inbjudas då och då.
§11 Inkomna ärenden
Nuvarande HF/DX-redaktör i QTC vill bli avlöst efter c:a 10 år. Ny skribent
från QTC 2/2019 är vidtalad.
Beslut togs att stänga diplomsidorna på hemsidan. Genomgång av diplom och
regler ska göras av Jonas SM5HJZ och Eric SM6JSM innan SSA:s
diplomprogram publiceras.
Bidrag till RPO-gruppens deltagande i VM/EM beslutas vid varje tillfälle och
bör vara inkluderad i årets budget.
§12 Mötet avslutades kl. 19.55; nästa styrelsemöte via skype äger rum kl. 18 den 23
oktober 2018.

Vid protokollet

___________________________
Eric Lund SM6JSM
Justeringsman:

Ordförande:

___________________________
Jonas Hultin SM5PHU

_________________________
Anders Larsson SM6CNN

