Föreningen Sveriges Sändaramatörer
Protokoll från styrelsemöte (Skype) 23 oktober 2018
Närvarande: SM6CNN
SM5PHU
SM3GDT
SM6ZEM
SM0KDG

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

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Kallelse till mötet
Mötet befanns vara sammankallat enligt stadgarna.
§ 3 Val av sekreterare och justerare till protokollet
Hans SM3GDT utsågs att föra protokoll och Dag SM0KDG utsågs att jämte
ordförande justera protokollet.
§ 4 Dagordning
Dagordning för detta möte fastställdes.
§ 5 Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 180925 godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 PTS tillstånd
Samtliga ansökningar har tillstyrkts
§ 7 IT-ansvarig
Roland SM6EAT, har fått uppdraget att flytta ssa.se till en virtuell server på Inleed
i Tällberg där det redan nu ligger en del av våra tjänster. Nästa steg för Roland, vår
nya IT-ansvarig, är att bygga upp en ny ssa.se hemsida med snyggare design och
bra sökfunktioner.
§ 8 Styrelseproposition till årsmötet 2019
Anders styrelsepropositionsförslag med några stadgeförändringar behandlades.
Styrelsen ger Anders feedback så att den kan bli klar före årsskiftet.
§ 9 Sektionsfrågor
Försäljningen av KonCept bokens korta upplagan gick bra. En nytryckning av 100 ex
med HAREC tillägg är aktuell. En läsanvisning är också önskvärd. En uppdatering av
Trafikhandboken ska ske med hjälp av tidigare skribenter som kontaktas angående
upphovsrätt mm. Ett utbildningspaket kommer att finnas i fortsättningen innehållande
KonCept och Trafikhandboken. Boken Att bli sändaramatör kommer på sikt att utgå.

Hans-Christian redovisade planen på en rekryteringskampanj där man vill väcka
intresse hos ca 112 yngre och 435 äldre icke medlemmar att gå med i SSA. Dessa
2 målgrupper får tidningen QTC i november och december. Detta ska följas upp
i början av 2019.
Ham Radio mässan i Friedrichshafen 2019. Hans-Christian har i några år varit ensam
ansvarig. Det vore önskvärt med en person till. Några personer ska tillfrågas.
§ 10 Distriktsfrågor
Det har inkommit svar från olika distrikt på förslaget att ge ett bidrag till klubbar
med certifikatutbildning. Merparten tyckte att det är bättre med ett fast bidrag i
stället för ett bidrag per provtagare. Styrelse kom fram till en kompromiss, ett
större fast bidrag och ett lägre per provtagare. Dag och Hans arbetar vidare med
förslaget.
Behovet av en enhetlig ersättningsmall för utgifter i samband med provförrättning
och andra SSA uppdrag har uppkommit. Provförrättarhandboken kompletteras med
en faktureringsmall.
Info från ungdomsgruppen om kommande aktiviteter bör läggas upp på ssa.se.
Hans-Christian tog upp det lysande föredrag som Bernt SA6RTJ höll på distrikt 6
höstmötet i Lysekil. Föredraget beskrevs i lokaltidningen med texten: ”Har bra
operatörer och verktyg för att stötta upp raserade civila försvaret”. Bernt ställer
gärna upp på våra distriktsmöten.
§ 11 Inkomna ärenden
Inför årsmötet måste vi veta hur många och vilka som ska bjudas in.
§ 12 Beslut om nästa möte
Tisdag 20 november kl.16 Skype
§ 13 Mötet avslutades
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