
Förslag till dagordning för SSA:s årsmöte 2015
1 Mötets öppnade.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

4 Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början.

5 Fråga om kallelsen till mötet skett stadgeenligt.

6 Fastställande av dagordning.

7 Behandling av framlagd verksamhetsberättelse.

8 Behandling av framlagd ekonomisk redovisning.

9 Behandling av framlagd revisionsberättelse.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

11 Fastställande av balansräkning.

12 Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott.

13 Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisorer med ersättare.

14 Val av ledamöter i valberedningen.

15 Val av poströsträknare med ersättare.

16 Behandling av motioner från medlemmarna.

17 Behandling av propositioner från styrelsen.

18 Fastställande av budget för innevarande år och preliminär budget för nästkommande år.

19 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

20 Mötet avslutas.
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Verksamhetsberättelsen 2014
Inledning

Årsmötet hölls i Eskilstuna. Vi riktar ett stort tack till SK5LW, Eskilstuna Sändare Amatörer, för utmärkt
arrangemang av möte och bankett.

Även under detta år har föreningens ekonomi utvecklats positivt och gett bra resultat. Det är
glädjande att vi också detta år erhållit gåvor som vi kan disponera för att utveckla amatörradion. Ett
varmt tack till de medlemmar som stöder föreningen på detta sätt.

Ungdomsverksamheten har bestått av flera aktiviteter såväl inom landet som i Finland, där vi deltog i
årets YOTA.

Styrelsen har haft 10 egna möten och varit representerad vid 4 distriktsmöten och 12 klubbmöten.

Utvecklingen av de digitala trafiksätten föranledde styrelsen att infoga en ny sektion i organisationen,
Sektion Digitala Moder, med Pontus Falk SM0RUX som sektionsledare. Den nya sektionen har tillförts
APRS-frågorna som tidigare låg under Sektion V/U/SHF. Under sena hösten har Pontus i sin nya roll
redan hunnit med att besöka ett par distriktsaktiviteter.

Med den nya tekniska plattformen har ssa.se utvecklats på ett bra sätt. Vår nyhetsredaktör Erik Ny-
berg SM7DZV har lagt ner mycket tid och kraft på att den skall innehålla amatörradionyheter på ett
professionellt sätt. Han har också fyllt den med basinformation, bl.a. i den avdelning som kallas
”verktygslådan”. Roland Johansson SM6EAT har också ägnat mycket tid åt hemsidan och biträtt med
programmering och komplettering med ytterligare basinformation.

Myndighetskontakter

I maj hade vi en överläggning med PTS om den praktiska tillämpningen av 2011 års delegationsbeslut
rörande anropssignaler. Från SSA deltog Tore Andersson SM0DZB, Lennart Pålryd SM5AOG och Eric
Lund SM6JSM.

SSA har yttrat sig till en remiss från PTS angående förslag till ändringar i PTS föreskrifter för amatör-
radion.

PR, Deltagande i Mässor m.m

Elektronikmässan

SSA deltog med en monter på Elektronikmässan i Kista. Elektronikmässan är Skandinaviens största i
branschen. SSA:s monter var välbesökt. Vi har fått bra kontakter med lärare och elever på ett antal
gymnasieskolor med tekniska utbildningar på programmen.

Många medlemmar ställde upp och jobbade i montern. Vi körde två HF-stationer via remoteradio. Vi
körde radio i huvudsak på 20 till 10 meter och visade upp olika delar av amatörradion. SHF-utrustning
för 24 GHz och 47 GHz drog till sig stort intresse bland många besökare. De digitala modena var också
intressanta objekt. Flera av våra ungdomar från ungdomsprojektet gjorde bra PR för amatörradio. De
körde radio, visade upp fina hembyggen och informerade mässbesökare.

Ham Radio Mässan i Friedrichshafen

Vid årets upplaga av amatörradiomässan i Friedrichshafen deltog SSA med en monter. Materialet till
montern är till största delen lagrat i Tyskland sedan föregående år. Mässan pågick 27-29 juni och det
svenska deltagandet samordnades på plats genom Johan Matsson SA5BJM och SARA YL-SA5BJM.
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Övrig PR.

SSA:s styrelse tilldelade nobelpristagaren i kemi, W.E.Moerner WN6I, SSA:s hedersnål och diplom.
SSA gratulerade till Nobelpriset och tackade nobelpristagaren för den fina PR han gjort för amatör-
radion, bland annat i Sveriges Radios vetenskapsprogram.

I SR P3:s program Morgonpasset talades det om Scandinavian Activity Contest. Den intervjuade var
Henrik Ragnarsson Låås SM6YZC. Han deltog i M/M-klassen för SK6AW. Även SK3W omnämndes.

Tore Andersson – SM0DZB

IARU

Under 2014 hölls den stora IARU Region 1 konferensen i Bulgarien. Sverige företräddes av Anders
Larsson SM6CNN, styrelseledamot, Eric Lund SM6JSM HF-manager och Mats Espling V/U/SHF-
manager. Rapport har publicerats i QTC. Som representant i styrelsen har Ivan Stauning OZ7IS ersatt
Anders.

Ett NRAU-möte hölls i Finland i augusti för att koordinera de nordiska ländernas agerande i Bulgarien.
Från SSA deltog Anders Larsson SM6CNN, Eric Lund SM6JSM och Jens Tunare SM6AFV.

Anders Larsson – SM6CNN

Ungdomsverksamhet

YOTA läger i Finland

YOTA-lägret är ett underbart evenemang på många sätt. För fjärde året i rad sammanförde YOTA-läg-
ret certifierade europeiska radioungdomar. I årets YOTA-läger deltog 75 ungdomar från 15 olika län-
der. Från Sverige deltog: Joakim Svanfeldt SA0BSJ, Markus Lundin SA3BPG, Sofie Ohlsson SA5CKZ, An-
ders Edvardsson SA0CAD och Alexander Edvardsson SA0CAV. Ledare Johan Mattsson SA5BJM (halva
tiden Tore Andersson SM0DZB) och Mattias Nurmi SA0AZT.

Det var många olika radio och fritidsaktiviteter. Radiotrafik på alla band och den delades upp mellan
de 75 deltagarna. SSA:s deltagare hade med byggsatser som alla deltagarna fick löda ihop och testa,
ett mycket uppskattat inslag. Varje dag var det också ett antal föredrag om radioteknik och vågut-
bredning m.m.

Svenska teamet bidrog med två föredrag. Mattias SA0AZT pratade om den nybyggda hemsidan för
YOTA och Johan SA5BJM som har berättade om WPX SSB och vår ungdomssatsning i Sverige.

Uppföljning av radiolägret på Utanede SI9AM

Lördagen den 1 mars samlades sex ungdomar i åldern 14-25 år i SK3BGs klubblokal. Samlingen var en
fortsättning av radiolägret på SI9AM i Utanede i augusti 2013. Träffen gick ut på att följa upp den ut-
bildningssatsning som inleddes förra året och sporra ungdomarna till fortsatt radiokörande.

På plats som ledare och inspiratörer fanns Christer Byström SM3ESX, Jörgen Norrmén SM3FJF, Petter
Gärdin SM3PXO och Hans Sodenkamp SM3GDT som hade sammanställt ett späckat program. Ungdo-
marna fick bl. a höra Hans Nilsson SM3TLG berätta om att köra DX, IOTA m.m. samt Tomas Åberg
SM3MEH som berättade om radiosamband.

Naturligtvis blev det en hel del radiokörande, där den längsta kontakten på PSK31 var med
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Uruguay på 28 MHz och med endast 30 W. Dagen till ära bjöds även på tårta eftersom Magnus Gär-
din SA3BXA fyllde 14 år denna dag. Övriga ungdomar var Fredrik Westin, Anders Olofsson SA3CEW,
Michael Öberg SA3CFO, Markus Lundin SA3BPG och Joel Tjernström SA3BRX.

WPX SSB 2014

Även detta år genomfördes ett ungdomsläger i samband med WPX testen. Lägret genomfördes på
SK3W. Deltagarna fick genomgångar av radiosystem och antennsystem. De fick också träning i hur
man kör radio på ett bra sätt. Testkörning var en del i den träningen. Det blev nytt svenskt rekord I
WPX testen och följande deltog:

Team Sweden: Sofie Ohlsson SA5CKZ, Jennifer Persson SA7BUU, Joakim Svanfeldt SA0BSJ, Andreas
Edvardsson SA0CAD, Alexander Edvardsson SA0CAV, Peter Lundberg SA2BLV och Markus Lundin
SA3BPG.

EU-team: Reetta OH1EBO, Mari Nikkila OH2FPK, Kati OH2FPX, Lisa Leenders PA2LS, Karol Karczewski
SP8HMZ och Pieter Ketsman ON3DI.

Johan Mattsson – SA5BJM

Distrikt 0

Under året har jag besökt klubbar i distriktet för att få en bild av vad man önskar göra. Genomgående
är rekrytering av nya medlemmar ett återkommande tema. Jag har fått se fina exempel på initiativ
och idéer kring hur man breddar och anpassar vår hobby mot ungdomar. Vidare har fokus legat på
den stora field-day som arrangerades av SK0MT Täby Sändaramatörer i augusti, där många av
Stockholmsklubbarna var delaktiga med både utrustning och tält, där man förevisade sin verksamhet.

Under våren har ett projekt inletts för att försöka samla intresserade för att göra en mer koordinerad
insats kring rekrytering. Vi har haft ett möte med ett antal ungdomar som inte är radioamatörer men
har ett teknikintresse, för att försöka förstå hur vi skall kunna locka dem att bli mer aktiva.

Victor Rosenqvist – SA0BYA

Distrikt 1

På årsmötet valdes Rikard Wärff SM1CQA till distriktsledare efter Eric Wennström SM1TDE, som
avböjt omval.

Bland aktiviteter: nio nya radioamatörer, bland dem John Pettersson 13 år, fick sina
amatörradiocertifikat efter en kurs i FRO:s regi; Gotlands Radioamatörer (GRK) har haft möten i Ala
klubblokal andra söndagen i månaden med föredrag och filmförevisningar; VHF/UHF-noden
SK1VHF/SK1UHF i Klintehamn har fått en genomgång; antennerna vid Hoburgen har reparerats efter
vinterstormarna; repeatern SK1BLhar fått en översyn; en APRS-nod SL1ZXK har upprättats på
Cementas torn i Slite; söndagar sänds SSA-bulletinen över repeatern SK1BL med Stefan Åberg
SM1DVV som operatör; Christer Wennström SH1AAJ har varit redaktör för SSA-bulletinen; Christina
Wärff har haft hand om QSL-sorteringen.

Rikard Wärff – SM1CQA

Distrikt 2

Ett DL2-möte hölls i mitten av mars vid Ansia Camping i Lycksele med deltagande av ett tjugotal
medlemmar. Niklas Lind SM2UVU tillfrågades om han var villig att överta DL-posten efter Mikael
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Styrefors SM2OAN, som avböjt omval. Efter en betänketid accepterade han uppdraget och övertog
uppgiften i början av april.

Bland aktiviteter:

SK2AU Skellefteå Radioamatörer med cirka 30 medlemmar har haft klubbträffar på tisdagkvällar; 24
maj anordnades en loppis på Skelleftetravet; under vår och höst har man samlats till lunchträffar i
Skellefteå tredje fredagen i månaden med Sören Wallén SM2DLA som sammankallande.

SK2AT Umeå Radioamatörer med 103 medlemmar har haft klubbkvällar tisdagar och torsdagar;
deltagande i rallysamband i Vännäs; nytt QTH för klubbens D-star repeater med betydligt bättre
täckning; markering av Umeå som kulturhuvudstadsåret 2014 då nio specialsignaler var i luften med
beteckningen 2014ECC efter prefixet, vilket blev en stor händelse med drygt 101000 avverkade QSO
under 62 radiodygn; våravslutning på modellflygklubben Vingarna med Magnus Jonsson SA2BRJ som
värd med flyguppvisning och möjlighet till flygning med dubbelkommando.

SK2HG Kalix Radioklubb med 44 medlemmar har haft regelbundna klubbkvällar; D-star repeater har
tagits i drift på 434,750 MHz; Seskarö Field-day arrangerades för nionde gången med fantastiskt väder
och ett 60-tal besökare från Sverige, Norge och Finland

Niklas Lind – SM2UVU

Distrikt 3

Under året har femton besök gjorts i tolv olika klubbar. De flesta har utförts i samband med klubbens
årsmöte men även vanliga klubbkvällar har utnyttjats.  Syftet med besöken har varit att informera om
aktuella SSA-frågor, få information om klubbarnas verksamhet, aktivera och stimulera
radioverksamhet genom föredrag och få igång ungdomsverksamheten. Föredragen har handlat om
digitala moder, remote körning, egen QSL-lortstillverkning, digitala kameror mm.

Distriktsmöten har hållits på Lenninge Herrgård i Bollnäs och i Letsbo Folkets Hus i Tallåsen. Cirka 25
deltagare från skilda delar av distriktet deltog i dessa möten.

Tillväxten i distriktet är god. 83 nya anropssignaler har tillkommit. Under året har 51 radioamatörer
gått bort.

Hans Sodenkamp – SM3GDT

Distrikt 4

Under året har ett antal klubbesök genomförts. Målet har varit att dels presentera mig som ny DL,
dels att informera mig om klubbarnas verksamhet. Om en del aktiva klubbar som inte har kunnat
besökas har jag informerat mig via e-mail. Vårmötet hölls i Ölmbrotorp med SK4TL Radio Team som
värd och höstmötet hölls i Gillersklack med SK4UG Radioklubben Kopparberg som värd.

Bland aktiviteter:

SK4EA Lindesbergs Radioklubb har deltagit i fem radiosamband; aktiverat signalen 8S4SP under JOTA;
bedrivit kursverksamhet och byggverksamhet; erövrade 1:a plats i klassen Skandinavien 100W i SAC-
testen; en av kommunens radioamatörer erövrade ett SM-tecken i RPO; drift av repeatrar på 145.600
MHz och 145 .6875 MHz samt en APRS-nod.

SK4IL Radioklubb i Grums med ca 35 medlemmar har haft fyra medlemsmöten plus årsmöte;
arrangemang av loppis vid klubbstugan; den stående aktiviteten första helgen i maj då man tillägnar
bygdens son LM Ericsson en field-day; drift av en repeater på 70 cm.



Verksamhetsberättelse 5(9)

SK4AV Karlstads Sändaramatörer med 14 medlemmar men har ingen regelbunden verksamhet då
man saknar ändamålsenlig lokal. Man träffas ett par gånger om året. Klubben har en repeater i
Sunne.

SK4TL Radio Team med 57 medlemmar har klubbmöte en gång per månad; arrangemang av field-day
och loppis; trafiknät varje måndag över den egna repeatern.

SK4BX Örebro Sändaramatörer med 51 medlemmar träffas på Café Skogen; utgivning av digitalt
newsletter, ÖSA News; drift av två repeatrar, ett antal fyrar och har en APRS-nod; erövrade en
tredjeplats i våromgången av portabeltesten.

Lars Pettersson – SM4IVE

Distrikt 5

Den stora händelsen var radiomässan i Eskilstuna som också var mötesplats för SSA:s årsmöte.
Aktiviteterna drog tillsammans mer än tusen besökare och utställare. Stort tack till SK5LW Eskilstuna
Sändaramatörer för utmärkta arrangemang.

Årets första distriktsmöte hölls 14 juni i Knutsmassomuséet i Gimo med SK5RO Roslagens
Sändaramatörer som värd. Ett trettiotal amatörer från sju klubbar hade mött upp och mötet inleddes
med en uppföljning av grupparbetet vid föregående distriktsmöte i Strängnäs. Frågan om
sändaramatörernas insats i Civilsamhället togs upp. Rolf Folkesson SM5HP höll ett pedagogiskt
föredrag om ”Amatörradio i störda miljöer”. Mötet avslutades med en presentation av Sandvik
Coromant och en rundvandring i företagsmuséet.

Det andra distriktsmötet ägde rum 18 november i Motala med SK5SM Motala Sändaramatörer som
värd. Under mötet presenterades Sveriges Rundradiomuseum, QTH för SK5SM. Aktuella frågor inom
SSA och i distriktet diskuterades. Eric Lund SM6JSM rapporterade från IARU Region 1-mötet i
Bulgarien och fortsatte med att informera om överenskommelsen mellan PTS och SSA om regler för
specialsignaler. Pontus Falk SM0RUX, sektionsledare för den nya sektionen Digitala moder berättade
entusiastiskt om D-star.

12 oktober genomfördes distriktets nästa radiomarknad i Norrköping under arrangörskap av SK5BN
Norrköpings Radioamatörer och FRO. Evenemanget besöktes av mer än 250 personer. SSA deltog
med nyproducerade roll-ups i en utställningsdel.

Morgan Lorin – SM5BVV

Distrikt 6

Distriktsmötet i våras hölls hos SK6DZ Vårgårda Radioklubb varvid Valle Eriksson SM6VYP omvaldes till
distriktsledare på två år. Kjell-Åke Ström SM6VAG och Reino Larsson SM6YED kvarstår som vice
distriktsledare. SK6QA Stenungssunds Amatörradioklubb stod som värd för höstens distriktsmöte.

Bland aktiviteter: en klubbledarträff har fokuserat på byggprojekt, som anses vara en mycket bra
aktivitet att samlas kring; loppisar har anordnats på flera ställen; Field-day på Tångahed blev aldrig av
och ersattes av ett alternativ i Hasslösa med SK6LR Lidköpings Radioamatörer som arrangör;
contestdeltagandet är fortsatt högt i distrikt 6 och verkar inte vara på nedgång; distriktets webb-plats
har utvecklats med nya sidor efter inkomna förslag, bl.a. rörande utbildningsverksamhet.

Valle Eriksson – SM6VYP
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Distrikt 7

Två distriktsmöten har hållits under året. Det första anordnades av SK7BQ Kristianstads
Radioamatörer med ett tjugotal deltagare. Erik Nyberg SM7DZV informerade om den nyhetswebb
SK7RN Ölands Radioamatörer utvecklat på sin webb-plats och kalenderfunktionen på SSA:s webb-
plats. Det andra mötet arrangerades i Karlshamn av SK7JC Västra Blekinge Sändaramatörer. Patrik
Nilsson SM7URN informerade om SSA:s nya sektion Digitala moder med sektionsledare Pontus Falk
SM0RUX, som senare under mötet presenterade sig själv via Skype. Anders Rohdin SM7VRZ höll ett
föredrag om digitala moder på HF.

Bland aktiviteter: SK7BQ höll under våren en kurs för nybörjare; SVARK-nytt, klubbtidningen för
SK7AX Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb, kan nu läsas från nätet; en teknikdag anordnades i
slutet av oktober av SK7HW Kronobergs Sändareamatörer med deltagande av SA0AFS Christer
Fuglesang, som avfyrade kolsyreraketer; Nils-Olof Karlberg SM7DBD rapporteras ha kört från alla
Ölands naturvårdsområden, 150 stycken; SK7RN höll en fyrhelg vid Långe Jan i juli; ett antal loppisar
har anordnats på olika platser.

Mats Fredén – SM7DXQ

Sektion Radioteknik

I likhet med tidigare år har sektionen sammanställt teknikartiklar till QTC. Samarbetet med
redaktören Jonas Ytterman SM5HJZ fungerar ypperligt och Jonas skall ha stort tack för smidighet i
samarbetet. Hjälp att förfärdiga andra skribenters artiklar har också tillhandahållits.

Besök med föredrag har gjorts på distriktsmöten i bl.a. SM0, SM3 och SM4. Därtill har andra besök
gjorts i klubbar liksom loppisar i Eskilstuna och Jordbro för att träffa medlemmar och kunna ventilera
teknikfrågor.

Framförallt i samband med publiceringen av QTC-artiklar men även löpande under året har otaliga e-
postmeddelanden och telefonsamtal besvarats där frågor har diskuterats och synpunkter utväxlats.
Kommentarerna har liksom tidigare år varit uteslutande positiva.

Tilman Thulesius – SM0JZT

Sektion Utbildning

I maj presenterade PTS de nya provfrågorna. PTS har på sin hemsida lagt upp provfrågorna så att alla
kan testa dem. SSA har genom Christer Byström SM3ESX och Jörgen Norrmén SM3FJF gått igenom
frågorna och de har föreslagit förändringar i ett antal frågor. SSA har sänt in dessa förslag och PTS har
ändrat frågorna.

SSA har tagit fram kompletterande texter till kursboken ”Bli sändaramatör”. Avsnitten om elsäkerhet
och regler är nu publicerade på SSA.se. Ett arbete med ytterligare revideringar pågår. Fram till dess att
alla avsnitt i kursboken är reviderade har styrelsen beslutat att boken ”Koncept för amatörcertifikat”
skall ingå i SSA:s utbildningspaket. En läsanvisning till den boken samt en formelsamling har
publicerats på SSA.se.

Ett antal klubbar har genomfört amatörradiokurser. Förteckningen över provförrättare har
uppdaterats.

Johan Mattsson – SA5BJM
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Sektion HF

HF-sektionen har 2014 präglats av internationellt arbete. De viktiga mötena har ägt rum i Finland och
Bulgarien.

Jag deltog i SM5-mötet i Motala i november, där jag talade om IARU-konferensen och om vårt
anropssignalsystem.

I övrigt kan noteras att contestgruppen strävar vidare med väl fungerande resultatrobotar och hög
aktivitet i utländska tester tack vare HF-Cupen. DX-spalten har inte funnits med i QTC efter
januarinumret, men ett team har tagit på sig att återuppliva den.

Diskussionerna med PTS om regelverket för specialsignaler har inte utfallit tillfredsställande. Villkoren
för deras nyttjande har skärpts vad gäller giltighetstid och sammanhang för användande. Ett par
tidigare uppfattade rättigheter har fått utgå utan riktigt förståeliga förklaringar.

Eric Lund – SM6JSM

RPO

Nationell tävlingsverksamhet

SSA har stått som arrangör för 3 nationella tävlingar samt SM 144 MHz och SM 3,5 MHz. Genomfö-
randet har utförts av de lokala radioklubbarna. SM 3,5 MHz arrangerades i Strängnäs av Stockholms
rävjägare medan SM 144 MHz arrangerades i Alingsås av Göteborgs rävjägare. De nationella tävling-
arna hölls i Västerås och Lindesberg. Schemalagd verksamhet har förekommit i Göteborg, Västerås
och Stockholm.

Internationell tävlingsverksamhet

Vid NM i Finland deltog 15 svenska rävjägare. Sverige vann både individuellt och lag i alla grenar; 3,5
MHz, 144 MHz samt Sprint 3,5 MHz.

Vid VM i Kazakstan deltog 10 svenska rävjägare. Rävjägaren SA0AMM tog en individuell bronsmedalj
i klassen M50 medan det svenska M70-laget i erövrade en guldmedalj på 144 MHz samt en bronsme-
dalj på 3,5 MHz.

Internationell domarverksamhet

PA Nordwaeger SM0BGU var huvuddomare vid VM i Kazakstan medan Lars Nordgren SM0OY deltog
på samma tävling som internationell domare från SSA.

Sverige har följande 4 aktiva domare av typ IARU Region 1 International Class ARDF Referees:
PA Nordwaeger SM0BGU, Lars Nordgren SM0OY, Hans Sundgren SM5SVM, Jan Palmquist SM5FUG.

Utrustning

SSA-sändarna: SSA-sändarna (3,5 MHz och 144 MHz) har brukats av Göteborgs Rävjägare under året.
Resultat-applikation: Rävjakts-programmet ARDF-FjwW – som även används på VM och EM – har
använts på SM-tävlingarna och de nationella tävlingarna.

Rekrytering

Rekryteringsaktiviteter har skett på lokal nivå i radioklubbarna.

Publicitet, QTC och webb

Tidningen Nerikes Allehanda hade reportage om Bengt Evertsson i samband med att han vann grenar
på både SM och NM. Ett antal artiklar har publicerats i QTC och notiser skrivits på ssa.se. För övrigt
har radiopejlsidan pejla.se använts som kommunikationsmedium både internt och externt. Sidan har
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i genomsnitt haft 147 besök per dag (år 2013: 109) och innehåller 2 GB med 6700 text- och media-
filer.

Möten

Nationellt: Traditionellt SM-rävmöte med representanter från 5 föreningar hölls vid SM i Strängnäs i
augusti. Den nationelle RPO-ledaren SM5SVM och International ARDF Manager SM5FUG har sam-
manträtt en gång.

Internationellt: SM5FUG har representerat SSA vid ARDF-Working-Group-möten i samband med VM
och NM. Han har dock inte deltagit vid de möten som hålls i samband med IARU-möten men agerat
med remissvar och kontakter per epost.

Val av SSA:s rävjaktsfunktionärer

Vid SM-rävmötet i Strängnäs, med 20 deltagare, omvaldes SM5FUG och SM5SVM som internationell
respektive nationell RPO-ledare i SSA.

Hans Sundgren - SM5SVM och Jan Palmquist - SM5FUG

Sektion VHF/UHF/SHF
Årets nordiska VUSHF-möte var förlagt till Stevninghus på Jylland i Danmark 8-10 augusti där även det
öppna mötet med VHF-managers avhölls. Arrangör var OZ1ALS Contest Team och deltagare kom från
SM, LA OZ, OH, OK, ON, och DL. Från sektionen fanns Jens TunareSM6AFV, Mats Espling SM6EAN,
Kjell Jarl SM7GVF och Tommy Björnström SM6NZB på plats. Rapport publicerades i QTC.

NRAU-möte avhölls i Porvoo Finland 15-17 augusti där sektionen representerades av Jens Tunare
SM6AFV.

IARU-möte avhölls i Varna Bulgarien 21-27 september och från sektionen deltog Mats Espling
SM6EAN. Rapport har publicerats i QTC.

Den 22 november avhölls ett mikrovågsmöte hemma hos Håkan Andersson SM7GEP i Nässjö där de
flesta aktiva mikrovågsamatörerna deltog. Bl. a diskuterades justerade testregler för att försöka
motivera till ökad aktivitet och ett förslag togs fram.

Sektionens sidor på SSA:s webb-plats har delvis uppdaterats men en del kvarstår. Stort tack till Roland
Johansson SM6EAT som varit behjälplig med uppdateringar och utbildning.

Under året har vi fortfarande kunnat få speciallicens under sexmånadersperioder för högeffekt på
2320-2321 MHz och 3400-3401 MHz. Dessa frekvenser är ej upptagna som amatörband i PTS
undantagsföreskrift.

Sektionsledaren deltog i PTS WG FM förberedelse för att stödja IARU:s initiativ för 70 MHz
(inkludering i CEPT:s European Allocation Table). PTS lade ned sin röst som sedan gick igenom WG
FM.

Dokumentet ”VUSHF Frequencies in Sweden” som är ett stöd i diskussioner med PTS och input till
IARU-, CEPT- och WRC-konferenser har uppdaterats ett par gånger under året. Det är publicerat på
SSA:s hemsida under VUSHF-sektionen.

Håkan Harrysson SM7WSJ har tillsett att det funnits aktuellt material i varje utgåva av QTC.
Medlemmarna uppmanas medverka flitigare med insändning av bidrag.

Beslut är taget att komplettera fyren SK4MPI med digital mode liknande den vid OZ7IGY och arbetet
med ombyggnad pågår.
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En större rensning i repeaterlistan är genomförd och ansvariga för repeatrar som varit QRT mer än
fyra år har kontaktats. Fördelningen av reapetrar 2014 är: 5 st på 10 m, 8 st på 6 m, 156 st på 2 m, 178
st på 70 cm och 8 st på 23 cm. Urban Ohlsspn SM5OXV har uppdaterat SSA:s guideline för repeatrar i
Sverige.

Mats Espling - SM6EAN

Ekonomi och medlemsantal

Det ekonomiska resultatet för 2014 innebär ett överskott om 50,2 tkr. Intäkterna från finansiella
placeringar har ökat med 41 tkr jämfört med föregående år. Investeringar om 12,9 tkr har gjorts i
kontorsinventarier. Avskrivningarna på BVQ-registret och kontorsinventarier uppgår till 43,9 tkr.
Marknadsvärdet av finansiella placeringar har stigit med 10,8 % för aktier och med 15,7% för den av
Handelsbanken förvaltade fonden Sverige Index. Då erhållna utdelningar på aktieinnehavet tas med i
jämförelsen blir effekten att även det tillgångsslaget levererat en tillväxt med 15,7%. Saldot på
Ungdomskontot uppgår till 28,8 tkr. I detta belopp ingår en summa som efter räkenskapsårets utgång
har återbetalats till arrangörerna av sommarens ungdomsläger i Finland. Av misstag hade SSA fått
motta ett belopp om 1200 euro i stället för 1200 kr. Felet upptäcktes först efter räkenskapsårets
utgång. Under året har gåvor om 1100 kr influtit till kontot. Medlemsintäkterna uppgick till 1963 tkr
och antalet medlemmar var vid årsskiftet 4900. Antalet avlönade tjänster uppgår till 1,7 fördelat på
tre deltidsanställda personer. Hanterade inkommande QSL-mängd från andra byråer är i stort sett
oförändrad jämfört med föregående år. Den utgående mängden har minskat något och det beror till
stor del på möjligheten att få kontakter bekräftade via ARRL:s Log of the World. Många använder
också OQRS med betalning via Paypal.

Av de tre stiftelser SSA förvaltar har Hans Eliaesons Minnesfond SM5WL lämnat utdelningar, dels i
form av medlemsavgifter i SSA för enskilda medlemmar med funktionshinder, dels för produktion av
QTC som taltidning. SM5LN:s minnesfond har bidragit med medel till eldsjälsstipendium.

Lennart Pålryd – SM5AOG

Styrelsen tackar alla funktionärer och våra anställda, Therese Tapper och Jonas Ytterman SM5HJZ på
kansliet i Sollentuna och arkivarien Eric Lund SM6JSM på enheten i Karlsborg, för fina insatser under
det gångna året. Ett varmt tack riktas också till alla klubbar och enskilda medlemmar som utför
mycket värdefullt arbete för vår gemensamma hobby.

Undertecknat av styrelsen

SM0DZB Tore Andersson, ordförande SM6CNN Anders Larsson, vice ordförande

SM5AOG Lennart Pålryd, kassaförvaltare SM6HNS Dick Stenholm, ledamot

SM3WMU Tomas Vikman, ledamot



Årsbokslut 2014-12-31
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA
Org.nr: 802003-3612

Resultaträkning tkr 2014 2013 2012 2011

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 1 957 2 051 2 036 2 088
Övriga medlemsintäkter 125 140 147 162
Försäljning Hamshop 164 115 170 192
Intäkter QTC 54 64 106 105
Intäkter QSL 40 41 50 53
Erhållna lönebidrag 0 0 0 42
Övriga intäkter 0 0 2 15
Summa rörelseintäkter 2 340 2 411 2 511 2 657

Rörelsens kostnader
Försäljning Hamshop 114 118 157 174
QTC 832 854 844 841
QSL 76 66 68 79
Personalkostnader 659 649 646 623
Möteskostnader 219 196 177 198
Ungdomsaktiviteter 48 60  -  -
Porto, frakt, telefon 126 169 170 111
IARU- och NRAU-kostnader 82 60 64 119
Utställningar och mässor 41 17 39 20
Kontors- och övriga rörelsekostnader 237 263 253 276
Summa rörelsekostnader 2 434 2 452 2 418 2 441

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -94 -41 93 216

AVSKRIVNINGAR
Maskiner och inventarier 44 40 36 28
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -138 -81 57 188

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Räntor och utdelningar (+) 255 216 198 150
Finansiella kostnader   (-) 28 29 26 27
RESULTAT EFTER FÖRE SKATT 89 106 229 311

SKATT
Återföring  F-skatt tidigare år (+) 13 3 1 6
Avsatt F-skatt respektive  år (-) 53 55 49 34
RESULTAT EFTER SKATT 49 54 181 283

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER
Gåvor 1 1 026  -
ÅRETS RESULTAT 50 54 1 207 283

Lennart Pålryd/SM5AOG kassaförvaltare



Årsbokslut 2013-12-31
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA
Org.nr: 802003-3612

Resultaträkning 2013 2012 2011 2010

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 2 051 2 036 2 088 2 168
Övriga medlemsintäkter 140 147 162 146
Försäljning Hamshop 115 170 192 185
Intäkter QTC 64 106 105 105
Intäkter QSL 41 50 53 63
Erhållna lönebidrag 0 0 42 0
Övriga intäkter 0 2 15 1
Summa rörelseintäkter 2 411 2 511 2 657 2 668

Rörelsens kostnader
Försäljning Hamshop 118 157 174 166
QTC 854 844 841 815
QSL 66 68 79 68
Personalkostnader 649 646 623 640
Möteskostnader 196 177 198 230
Ungdomsaktiviteter 60  -  -  -
Porto, frakt, telefon 169 170 111 189
IARU- och NRAU-kostnader 60 64 119 60
Utställningar och mässor 17 39 20 12
Kontors- och övriga rörelsekostnader 263 253 276 300
Summa rörelsekostnader 2 452 2 418 2 441 2 480

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -41 93 216 188

AVSKRIVNINGAR
Maskiner och inventarier 40 36 28 34
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -81 57 188 154

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Räntor och utdelningar (+) 216 198 150 159
Finansiella kostnader   (-) 29 26 27 33
RESULTAT EFTER FÖRE SKATT 106 229 311 280

SKATT
Återföring  F-skatt tidigare år (+) 3 1 6  -
Avsatt F-skatt respektive  år (-) 55 49 34 29
RESULTAT EFTER SKATT 54 181 283 251

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER
Gåvor 1 026  -  -
ÅRETS RESULTAT 54 1 207 283 251

Lennart Pålryd/SM5AOG kassaförvaltare



Motion 1. Riktlinjer för SSAs webbplats

SSAs webbplats har sedan drygt ett år nytt utseende och bygger på CMSet Wordpress.

I samband med den nya webbplatsen fick vi chans att skapa en webbplats som ska kunna

marknadsföra vår hobby samt ge medlemmarna en bra service och informationskanal.

Det är därför olyckligt att det inte finns, eller verkar finnas, någon webbstrategi bakom webbplatsen

samt inte heller någon strategi för de sociala medierna som SSA kan förfoga över.

SSA har en webbredaktör som är utsedd av styrelsen och där styrelsen till synes lämnat åt

webbredaktören att efter eget huvud hantera webbplatsen. Vid några tillfällen har det skrivits en del

olämpliga kommentarer vilket renderat i omfattande diskussioner på bland annat vårt forum. Att inte

ha några riktlinjer på hur webbredaktören ska jobba är inte bra. Frågan är även hur och vem som ska

se till att hela webbplatsen fungerar och vilken roll webbredaktören ska ha. Är det bara

nyhetsrapporteringen som webbredaktören ska ansvara för eller ska denne ha ansvar för hela

webbplatsen?

Vem är ansvarig för vad som skrivs och förmedlas på webbplatsen? Normalt är att man har en person

som är ansvarig för innehållet och som då kan se till att inget olämpligt eller till och med olagligt

sprids via webplatsen.

Jag yrkar därför på följande:

att SSA tar fram en strategi för sina kanaler på Internet, webbplats samt sociala medier

att SSA registrerar SSA.se på Radio och TV‐verket och därmed får ett grundlagsskydd samt därmed

även krav på ansvarig utgivare

att det tas fram regler på vem som ansvarar för vad då det gäller innehållet i respektive del

att det utses en webbredaktion med en huvudredaktör och ett lämpligt antal redaktörer och att

dessa endast är ansvariga för nyhetsinformationen och på så sätt få en roll som nyhetsförmedlare

att det utses en grupp med ansvar för webbplatsen i övrigt. Det vill säga utveckling av den samt

implementering av nya funktioner, teknik, grafisk profil med mer

att SSAs styrelse och/eller ansvarig utgivare kan kräva att inlägg på webbplatsen ändras eller tas bort

om det förekommer allvarliga fel, överträdelser etc.

Göteborg 2015‐01‐15

SM6JOC Björn Andersson



Motion 2. Styrdokument för SSA

Sedan några år har tydligen styrelsen valt att inte använda sig av styrdokumneten som finns

publicerade sedan många år.

Detta innebär att det inte finns några riktlinjer för hur styrelse, distriktsledare och övriga

funktionärer bör arbeta.

De gamla dokumenten var kanske för tunga och allt för detaljerade och möjligen en orsak till att man

valt att inte använda dessa. Likväl finns det i stadgarna krav på att det ska finnas. § 7:3 Styrelsen

svarar för att befattningsbeskrivningar fastställs och uppdateras.

Jag yrkar därför följande:

att styrelsen tar fram nya dokument och snarast publicerar dessa samt att de börjar gälla

att styrelsen regelbundet uppdaterar och håller dessa dokument uppdaterade så att de följer med i

utveckling vad gäller nya funktionärer, ny teknik och så vidare

att styrelsen har som krav i dessa dokument att alla funktionärer är beredda att ta emot post, e‐mail

och annan kommunikation från medlemmar och inte t.ex. placerar vissa i spamfilter eller blockerar

dessa

Göteborg 2015‐01‐15

SM6JOC Björn Andersson



Styrelsens yttrande över inkomna motioner

Motion nr 1
I motionen föreslås årsmötet besluta:
-att SSA tar fram en strategi för sina kanaler på Internet, webbplats samt sociala medier
-att SSA registrerar SSA.se på Radio och TV‐verket och därmed får ett grundlagsskydd
samt därmed även krav på ansvarig utgivare
-att det tas fram regler på vem som ansvarar för vad då det gäller innehållet i respektive
del
-att det utses en webbredaktion med en huvudredaktör och ett lämpligt antal redaktörer
och att dessa endast är ansvariga för nyhetsinformationen och på så sätt få en roll som
nyhetsförmedlare
-att det utses en grupp med ansvar för webbplatsen i övrigt. Det vill säga utveckling av den
samt implementering av nya funktioner, teknik, grafisk profil med mera
-att SSAs styrelse och/eller ansvarig utgivare kan kräva att inlägg på webbplatsen ändras
eller tas bort om det förekommer allvarliga fel, överträdelser etc.

Styrelsen kommer att under året bearbeta vår Informationspolicy i syfte att aktualisera och
komplettera den. I detta arbete ingår vår webbplats.
Motionärens sex yrkanden kommer att utvärderas och tillgodoses i möjligaste mån.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att anse motionen besvarad.

Motion nr 2
I motionen föreslås årsmötet besluta:
-att styrelsen tar fram nya dokument och snarast publicerar dessa samt att de börjar gälla
-att styrelsen regelbundet uppdaterar och håller dessa dokument uppdaterade så att de
följer med i utveckling vad gäller nya funktionärer, ny teknik och så vidare
-att styrelsen har som krav i dessa dokument att alla funktionärer är beredda att ta emot
post, e‐mail och annan kommunikation från medlemmar och inte t.ex. placerar vissa i
spamfilter eller blockerar dessa

Styrelsen kommer att under året gå igenom och aktualisera samtliga styrdokument som
finns på ssa.se. Målsättningen är bl.a. att Befattningsbeskrivningarna ska spegla dagens
arbetssätt och organisation utan att vara alltför detaljerade.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att anse motionen besvarad.


