Föreningen Sveriges Sändaramatörer
Protokoll från styrelsemöte (Skype) 20 november 2018
Närvarande: SM6CNN
SM5PHU
SM3GDT
SM6ZEM
SM0KDG
SM5HJZ

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

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden 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
H-C Grusell utsågs att föra protokoll och Dag Florén utsågs att jämte ordföranden justera
protokollet.
§ 4 Dagordning
Dagordning för detta möte fastställdes.
§ 5 Föregående mötes protokoll, uppföljning
Redaktion och Marknadsföring genomför rekryteringskampanjen inför 2019 som är riktad till
omkring femhundra radioamatörer. Beslutades att nya medlemmar erhåller presentkort i
HamShop som en bonus vid inträde.
Bidrag till klubbar. Beslutades att ett fast belopp ska utges för de certifikatutbildningar som
avslutas med provförättning. Beloppets storlek fastställs i samband med kommande
budgetarbete.
Kansliet föredrog lista över inbjudna till årsmötet. Inbjudningarna till årsmötet ska vara
utskickade innan QTC 12 når mottagarna.
Protokollet från föregående möte 23 oktober godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 www.ssa.se
Roland Johansson SM6EAT har med stor energi och framgång nu ordnat så att det mesta har
flyttats över till vår nya, virtuella server hos ett annat företag. Återstår endast e-posten. Därmed
blir det första, viktiga avsnittet i arbetet klart, för att vi sedan ska kunna fortsätta med att
förändra innehållet i nya ssa.se.
§ 7 Sektionsfrågor
H-C Grusell berättade kortfattat om sektion Redaktion och Marknadsförings fortsatta planer för

aktiviteter under det första halvåret 2019. Mer information kommer senare.
Hans Sodenkamp framförde önskemål från möte med distriktsledarna om att snart få tillgång till
den planerade handledningen till KonCEPT boken. Jonas Hultin bekräftade att detta har hög
prioritet.
§ 8 Distriktsfrågor
Jonas Hultin har närvarat vid klubbledarträffar i distrikten D0 och D5.
Det har från olika håll framförts önskemål om att SSA ska ha juridisk kapacitet till förfogande
vid förhandlingar och som en medlemsservice. Tyvärr har vi för närvarande ingen radioamatör
hos oss med den bakgrunden. Att finna extern expertis med kunskaper på vårt område är inte
enkelt och det kan fort nog bli kostsamt med att köpa in tjänsterna från en byrå men vi håller
ögonen öppna för att hitta en passande lösning.
Dag Florén rapporterade att ”Ladies Electric Night” som nyligen genomfördes av DL 0 Ann
Lundell blev en stor framgång.
Hans Sodenkamp rapporterade om att det har arbetats fram anvisningar för föreningslivet vid den
framtidskonferensen som anordnades av SK3BG för andra och tredje distrikten. Detta som stöd
till distriktsledare, klubbar och styrelser. Presentation och genomgång av anvisningarna vid
DL/SL-träffen i samband med årsmötet i Lindesberg.

§ 9 Inkomna ärenden
Fråga om bidrag till katastrofdrabbade länder. Tore Andersson SM0DZB och Thomas Carlsson
SM0CXU ska i maj resa till Dominica. Det är en ö som drabbats väldigt hårt av oväder och där
det tidvis visat sig att amatörradion varit det enda kommunikationsmedlet som fungerat.
SSA vill gärna publicera en vädjan i våra media om att skänka fungerande, kompletta
handapparater för att ta med till katastrofdrabbade Dominica. Jonas Hultin ber Tore Andersson
om att formulera ett upprop om saken.
§ 10 Beslut om nästa möte
Tisdag 18 december kl. 18, Skype.
§ 11 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.25.
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