SSA – årsmöte
Verksamhetsberättelse 2015
Inledning
Årsmötet hölls i Lysekil. Vi riktar ett stort tack till SK6IF, Lysekils Sändareamatörer, för utmärkta arrangemang kring årsmöteshelgen.
Föreningens ekonomi är stabil även om en liten förlust bokförts på
grund av minskat antal medlemmar. Vår finansförvaltning har återigen
lyckats bra trots det allmänt ansträngda ekonomiska läget.
Vårt pilotprojekt ”SSA-Amatörradio i skolan 2015 – 2016” har fått en
bra start och är nu inne på etapp två. Vi hoppas att denna satsning tillsammans med ungdomsaktiviteterna ska bidra till den nyrekrytering som
vi behöver. Utan det finansiella stöd som enskilda medlemmar har givit
oss hade vi inte haft möjlighet att genomföra dessa aktiviteter. Återigen
ett stort tack.
Befattningsbeskrivningarna för styrelse och sektionsledare har uppdaterats och anpassats till dagens organisation och arbetssätt. Uppdatering
av informationspolicyn ingår i projektet Information.
Styrelsen har haft 12 egna möten samt ett möte med distrikts- och
sektionsledare.

Anders Larsson – SM6CNN
Sektion IARU- och myndighetskontakter
Huvudtema för IARU Reg1 har varit WRC-15 konferensen i Geneve.
Man kom överens om en ny internationell allokering för amatörradio
i bandet 5351,5 – 5366,5 kHz. PTS kommer att besluta om och hur
denna allokering ska genomföras i Sverige.
PTS har ännu inte avslutat tillsynsärendet avseende provförrättning
och certifiering. SSA har vidtagit åtgärder för att säkerställa att processerna genomförs på ett korrekt sätt.
Elsäkerhetsverket fortsätter att ta del av de rapporter som SSA skickar
in angående EMC-mätningar.
I sin myndighetsutövning har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, undersökt vilka elektromagnetiska fältstyrkor amatörradio skulle kunna
orsaka. Intresseorganisationerna SSA, FRO och ESR har bildat en gemensam arbetsgrupp för att hantera dessa frågor. Arbetet pågår.

Anders Larsson – SM6CNN
Distrikt 0
Kontakter med klubbarna
Vi har haft två välbesökta klubbledarträffar med närmare 20 deltagare
vid båda tillfällena. Första träffen var hos SK0MT i Täby och andra träffen hos SK0ZA på Tegeluddsvägen. Målet är att vi skall cirkulera mötena
hos de olika klubbarna för att öka kännedom om varandra och skapa
nätverk. Samverkan och gemenskap mellan klubbarna har varit ett mycketviktigt mål.
Många klubbar är aktiva med föreläsningar och vi försöker sprida inbjudningarna mellan klubbarna. Vi har haft ett par arbetsgrupper igång,
en angående nyrekrytering och en angående fielday. Själv har jag jobbat
med att aktivera fler familjemedlemmar i radiohobbyn.
Förberedelser har skett för ett distriktsmöte på PTS med bra föreläsningar och allmänt besök på PTS fina lokaler.
Lokalt nätverk och störningar
Just nu ligger frågan om lokalt radionätverk nere då det finns några fungerande ”nät” redan i distriktet. Störningar både tekniska och mänskliga
har diskuterats. Kontakter har tagits med PTS.
Kursverksamhet
Helgkurser har arrangerats av två klubbar på södra sidan av distrikt 0 och
en kurs, med 17 deltagare, kommer igång nu under vintern/våren2016
på Norra sidan, i Täby. Vi har också kommit igång med bisittarfunktionen vid provförrättning.
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Täby sändaramatörer i norra distriktet har tagit på sig jobbet med att
arrangera SSAs årsmöte 2016. Planeringsarbetet startade i november. I
december skrevs kontrakt med konferenslokal, hotell och årsmötesmiddagen.
Övrigt
Den årliga loppisen i Handen gick av stapeln i höstas.
SK0TM sköter SSAs visningsstation på Tekniska Museet. Klubben ligger
bra till i contest tävlingar. Mindre fieldays har gått av stapeln på södra
sidan och på norra sidan har man deltagit i några publika arrangemang
dels på Vaxholmskastell och dels med radiosamband vid Rimboritten
och löparfesten vid invigningen av Norra Länken.
Distrikt 1
Här en liten sammanfattning vad som hänt inom SM1-distriktet under
2015.
Upprustning av lokal och utrustning i GRK-lokalen i Ala bl.a NACtester samt meteorscatter och kv. Vidare har antenner och stationer i
lokalen på Hoburgen rustats, där Janne SM1FMT kört en hel del NACtester samt meteorscatter.
Repeatern i Endre SK1BL har bytts ut mot en ny Yaesu-repeater, som
fungerar alldeles utmärk och täcker nu merparten av ön. Den är just nu
bärvågsstyrd, men skall utrustas med en ny avancerad kontrollenhet.
Möten har hållits andra söndagen i månaden i Gotlands radioklubbs
lokaler i Ala varav ett distriktsledarmöte.
John Pettersson SA1CKT har förevisat amatörradio i sin skola i Slite
under höstterminen.
Två långseglare på S/Y Nerthus blev examinerade under sommaren av
Göran Ekström/SM1YCE samt DL1 Rikard Wärff SM1CQA. Nerthus
befann sig vid årsslutet i västindien med signalen SA0TOB/MM Thomas
Boysen.
Ett flertal SM1:or har deltagit i ett antal tester med goda resultat.
Dacke, SM1OAJ har legat på topplaceringen i SMFF-listan samt gjort
bra reklam för amatörradion i lokalradion.
En del förberedelser bokningar m.m. har gjorts inför SSA:s årsmöte
2017 på Fårö.

Ha ett bra år 2016 och vi ses
73 de
Rikard SM1CQA DL1
Distrikt 2
Distriksmöte hölls på F21 flygmuseét Kallax/Luleå, vi var ca 25 – 30 st
närvarande. Det diskuterades om de sedvanliga punkterna samt hur vi
skall intressera nytt ”blod”.
Efter mötet gavs det möjlighet för de som ville att provflyga F21 gamla
flight simulator...
SK2AU
Under det gångna året har vi gjort följande aktiviteter i Skellefteå Radioamatörer; sedvanliga klubbkvällar på tisdagar. Deltagit i tester på kortvåg. 5 september anordnade vi loppis i toto-hallen. Antalet besökare
uppskattades till mellan 40 och 50 från Väster- och Norrbotten.
Under vår och höst har det anordnats lunchträffar 3:e fredagen i månaden. Sammankallande för dessa träffar har varit SM2DLA/Sören.
15 – 16/8 samlades 5 av våra medlemmar på fyren i Bjuröklubb för att
delta i International Lightship Lighthouse Weekend.
14/11 höll SM2PDT/Per och SM2BYW/Jimmy två korta föredrag
om amatörradio och DX-ing inom temat Gränslöst på Forskarrum på
Nordanå.
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SK2HG
Det gångna året har präglats av bra intresse med olika aktiviteter bl.a.
våra månadsträffar (sista tisdagen i månaden) som ofta är välbesökta med
amatörer från Kalix, Överkalix, Tornedalen och Luleå/Boden området.
Årets stora höjdpunkt var Seskarö FieldDay som klubben anordnade
för tionde året i rad på ön. 10-års jubileet blev minnesvärt med rekord
deltagande. 70 personer från Malmö i söder till Gällivare i norr och ett
10-tal från OH-land vid lördagens festmiddag.
Även i år åkte några från SK2HG till SSA:s årsmöte och den årliga
Skellefteå loppisen. Styrelsemöten i samband med månadsträffar och per
telefon där styrelsen fattat erfoderliga beslut.
Klubbens mast med KLM-beam måste rivas efter kommunbeslut. För
att få fungerande antenn till klubbstationen beslutade styrelsen att inhandla multiband vertikal som under hösten monterades vid klubblokalen.
Repeaterkedjan ”Kalixlinjen” med SM2O Micke som huvudansvarig
fungerar bra och efter jobb med Luleå/Piteå länkningen fungerar den
delen nu också bra.
Klubben är ansluten till SSA och har ca 30 betalande medlemmar.
SK2AZ
Kort rapport från PARK, Piteå ammatörradioklubb.
Vi har under de gångna året arbetat med ny hårdvara för repeater R0
med placering på Vallsberget. Den nya är strax mogen att ersätta den
gamla repeatern.
Dessutom så har vi sett till att få AMPRNET till Piteå. Tanken är att
koppla R0 till det nätet så att vi kan få samverkan med övriga repeatrar.
En förbindelse mellan AMPRNET-noden och Vallsberget återstår att
ordna.
Klubben har genomfört fältmässiga aktiviteter genom att aktivera Lancasterbombaren Easy Elsie på myren utanför Porjus och fyren i Jävre.
Vi har även börjat träffas IRL på torsdagskvällar vilket har utfallit positivt. Även blivande radioamatörer har dykt upp vilket bådar gott.
SK2AT
Klubben har under det gångna året haft regelbundna träffar tisdagar och
torsdagar med gott deltagande.Ett antal aktivitetskvällar har genomförts
där olika medlemmar har hållit föredrag om olika ämnen bla kan nämnas
IoT (Internet of things), Grön radio, Elecraft slutsteg med buddipol,
Digitalmoden JT65.
Klubben ansvarade för radiosamband vid rally i vännäs. Teorikurs för
nya radioamatörer, resulterade i 4 nya signaler tillika medlemmar.
Måntalig FURA-lunch. En del upprustning i klubblokalen.
Ny WARC-antenn med rotor har monterats upp. Nytt antennswitch
system har installerats för att klara av att köra SO2R.
Klubben har deltagit i ett antal tester under det gångna året och ser
ljust på framtiden med nya medlemmar och nya kurser som väntar.

73
DL2/Niklas Lind / SM2UVU
Distrikt 3
Utbildningsverksamhet främst hos SK3BG, SK3JR, SK3GK och SK3PH
Sambandsverksamhet hos SK3BG, SK3EK, SK3GA, SK3JR, SK3LH,
SK3AH, SL3ZYE, SL3ZZR och SL3ZZW.
Som distriktsledare har jag gjort 17 besök på klubbarna i norra och
södra delarna av distriktet främst årsmöten men också möten med presentationer.
Besökta klubbbar: SK3BR, SK3VJ, SK3BP, SK3GA, SK3EK, SI9AM,
SK3BG, SK3GK, SK3LH, SK3JR, SK3PH, SL3ZZR, SL3ZZW, SSA.
Presentationer i samband med en del besök har varit: ”D-Star hur
fungerar det”, ”Hur kör man digitala moder”, ”Göra egna QSL-kort och
utskrift från loggbok”, ”Hur fungerar digitala kameror”, ”Hur förbättrar
jag mina digitala bilder” och ”Hur att sätta upp och köra Remote”.
Syftet med besöken var att få information om klubbarnas verksamhet,
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informera om aktuella SSA-frågor, aktivera och stimulera radioverksamheten genom föredrag och få igång ungdomsverksamhet.
Två distriktsmöten och en klubbledarträff har hållits; årsmötet hos
SL3ZZW FRO Gävle, höstmötet och klubbledarträffen hos SK3GA i
Hudiksvall.
DL3 SM3GDT Hans
Distrikt 4
Under 2015 har jag i egenskap som DL4 besökt ett antal klubbar i distriktet.
Vice DL har varit SM4HBG Rolf. I 4:e distriktet finns det 37 klubbar
varav endast 16 är SSA medlemar.
Vårmötet 2015 hölls i Gustafsfors arrangerande arrangör var SK4HV/
SM4DHN. Och höstmötet hölls i Örebro arrangerande klubb SK4BX.
Tyvärr så saknas protokollet från mötet hos SK4BX.
SK4EA – Kursverksamhet:
Aktiviteterna på tisdagar har drivits i form av en kamratcirkel. Kontorsrummet har iordningställts för att kunna användas för kursverksamhet.
På våren hölls en grundkurs i amatörradio. Fyra deltagare startade, två
genomförde kursen men har hittills inte avlagt prov. På hösten startade
en telegrafikurs med tre deltagare.
Klubbens hemsida; www.sk4ea.se är välbesökt. Medlemsantalet var
under året 52.
Radiosamband; klubbens medlemmar har medverkat vid radiosamband
vid sex tävlingar under året.
Scoutradio; som vanligt var medlemmar aktiva med signalen 8S4SP under Jamboree on the air.
Tester och diplom; klubbstationen SK4EA aktiverades i SAC-testens telegrafidel med knappt 200 QSO. För SAC-testen 2014 telegrafi kom en
plakett för bästa resultat i Skandinavien, och nytt svenskt rekord i klassen. Man driver 2 st reapeatrar 145,600 samt 145,6875 MHz har även
en APRS-nod.
SK4KR
Vi hade hand om kommunikation vid hästtävlingar i Laxå. Distansritt.
Fungerade fint.
Kurser; tyvärr inga. Vi försöker ibland ha föredrag under månadsmöten
eftersom det kan ge lite bidrag från studioförbund.
Medlemskontakt; trafiknät söndagar över repeater. Medlemstidning
med 10 nummer per år. Klubbmöten månadsvis.
Medlemmar; strax över 40.
Övrigt; ny 2m-repeater uppsatt under året. C4FM kapabel, men FM ut.
Vi har klubblokal, men ej lämplig för radioköra. Några medlemmar hjälper gärna och ofta till på samband hos andra föreningar och har under
året täckt landet från allra längs i väst till nästan längs i öst.
SK4BX
ÖSA har under året haft 11 st medlemsmöten med mellan 8 och
14 st deltagare samt 2 st styrelsemöten. Medlemsmötena har avhållits vid
IOGT/NTOs lokaler Café Skogen.
Klubben har 51 medlemmar. Klubben driver 2 repeatrar samt ett antal
fyrar och en APRS-node
Radiotrafik SK4BX/P var aktiva i SSA:s portabeltest den 17 maj från
Café Skogen. Vädret var kallt och regnigt men det var möjligt att placera
radiostationen på verandan under tak. Efter flera års försök att vinna testen var det äntligen dags för ÖSA. SK4BX/P vann klassen Mixed Mode,
dvs vi körde både CW och SSB.
SK4WV
Medlemsantalet har under året varit trettiotvå stycken. Oförändrat antal
från föregående år. Medlemsavgiften är oförändrad 40 kronor.
Möten; klubben har genomfört tio protokollförda möten varav ett var
årsmötet som hölls på Rågsvedens bystuga. Fyra månadsmöten hölls i
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klubbstugan på Hunflen. Tre månadsmöten hölls vid SM4SCG SvenErik i Rågsveden.
Två månadsmöten hölls vid SM4KEY Stig i Vansbro. Juli samt december månadsmöten blev inställda.
Vid ofarbar väg till Hunflen är klubben tacksam för de alternativa platser man blivit erbjudna
Aktiviteter; klubben har som vanligt skött radiosambandet under årets
Vansbrosimning, där ett helt nytt system använts med repeatrar. En ny
repeaterantenn har blivit permanent monterad på före detta Plåtmekanos
skorsten, och ett hundratal handapparater användes på sju radionät med
mycket gott resultat. Klubben har deltagit i några av årets tolv 50 MHztester med varierande resultat.
SK4BW
Borlänge Sändaramatörer, SK4BW, hade 26 st. medlemmar under 2015.
Man införskaffade en DRM-repeater som nu går i provdrift och en
repeater för C4FM som ännu inte monterats eller ens går i provdrift.
Klubben har redan en repeater på UHF, en DSTAR-repeater, två digipeatrar för APRS varav en med igate-funktion. Utrustningen är ansluten
mot AMPRnet.
I övrigt har klubben för tillfället ingen verksamhet förutom driften av
utrustningen.
SK4DM
Varit behjälpliga med säkerhetssamband under rallytävlingar (2 st),samt
hjälpt andra radioklubbar.
6 juni engagerade vi oss i ”Das funkbrücke”, (se QTC nr 7 – 8 2015)
haft möten i klubblokalen varje månadsslut (utom semester och jul)
Vi är cirka 60 medlemmar, och mer finns att läsa på www.sk4dm.se

Odensbacken 2016-02-06
73 DL4 SM4IVE
Lars Pettersson
Distrikt 5
Året inleddes den 28 februari med distriktsmöte SM5 i Enköping på
Teleseum inom Försvarets Ledningsregementets område. Museets uppdrag är att bevara och tillgängliggöra teletekniskt material från försvar
och totalförsvaret inom ramen för Försvarets historiska telesamlingar.
Museet drivs av frivilliga krafter. SM5BVV/Morgan och SM5TJH/Janne
omvaldes för ytterligare ett år som Distriktsledare respektive vice Distriktsledare. Samordning och samarbete mellan klubbarna diskuterades
och skall förbättras.
SM5KFL/Lasse presenterade värdklubben ERak Enköpings Radioklubb och visade fjärrstyrning via Internet och 4G med tips om fällor och
fel. Ett tack till ERak för ett intressant och välarrangerat distriktsmöte.
Distriktet deltog under mars till oktober i aktivitetstesten IARU 90
år med signalen SE90IARU. SM5YRA/Stephan samordnade aktiviteten,
ett tjugotal SM5:or körde runt 2 000 QSO.
Den nu traditionella Radiomässan ESA HAMFEST i Eskilstuna – Norden största – samlade den 21 mars över tusen besökare kring
ett stort antal försäljningsbord och god omsättning. SSA var representerade för medlemskontakter och QSL-utväxling.
Under året firade Uppsala Radioklubb och Norrköpings Radioklubb
70 årig tillvaro. SK5BN uppvaktades med ett väl bevarat exemplar av
Populär Radio från 1925.
Årets andra radiomässa i distriktet ägde rum i Norrköping den 10 oktober. SSA deltog med försäljning av radiolitteratur.
Tack till alla engagerade medlemmar och klubbar i distriktet.

Morgan Lorin/SM5BVV
Distriktledare

Distrikt 6
Distriktsmötet i våras hölls hos SK6LR, på Hasslösa Airbase.
Klubbledarträffen avhölls på Radiomuseet, väldigt dålig uppslutning
denna gång bara 3 klubbar representerade. Tanken var att blicka tillbaka
och se hur det har utvecklats, och fortsätta framåt.
Sambanden som klubbarna i distrikt6 håller på med fortsätter på samma nivå som åren innan.
Loppisarna fortsätter att finnas, den största är ju FieldDay Väst på
Tångahed utanför Vårgårda. Den drar radioamatörer ifrån flera distrikt
samt även ifrån Norge som den har trogna besökare ifrån. Höstens distriktsmöte hölls i Glommen och arrangerades av SK6JX Falkenberg.
Contest-deltagandet är fortsatt högt i mitt distrikt och det ser ut som
att detta inte är på nedgång än. Det som är mest positivt är att SK6SP
Halmstad har kommit igång med bra verksamhet.

Med vänlig hälsning DL6 SM6VYP/Valle
Distrikt 7
Eftersom jag tillträdde som DL7 under 2015 så har jag väl inte bekantat
mig så mycket med detta uppdrag.
Jag har haft ett DL7 Höstmöte hos SVARK i Jönköping i deras helt nya
klubbstuga och det kom många besökareoch det var ett mycket trevligt
möte. Jag har sysslat mycket med att få igång DL7:s Distrikt 7 sida som
innan var nästan helt tom och fått väldigt mycket beröm för denna från
många i distriktet.
Har även varit med Eksjö Radioklubb på ett besök på ett Radiomuseum
en lördag och det var en minnesvärd upplevelse.
Har redan planerat in ett Vårmöte hos Eksjö Radioklubb som aldrig haft
ett DL7 möte och det skall bli väldigt trevligt att besöka dem. Försöker
lägga mina kommande möten hos klubbar som aldrig haft denna träff.

//73-SM7HZK - Bo Hasselquist/DL7
HF
För HF-sektionen har 2015 varit ett mellanår. Inga möten eller konferenser har ägt rum som fordrat sektionens närvaro. Internationellt
ägde World Radio Conference (WRC 15) rum i Geneve i november.
Det hittills mest påtagliga resultatet för kortvågen är att man enats om
ett 15 kHz brett segment på 60 meter (5 MHz), men det kommer tills
vidare inte att implementeras i Sverige, utan PTS fortsätter att dela ut
experimenttillstånd på fyra kanaler.
Jag representerade SSA och sektionen vid ett SM6-möte i Vinninga
våren 2015.
Tyvärr har contestsektionens redaktör Ingemar SM5AJV avsagt sig
uppdraget efter tio års skrivande av en mycket intressant och läsvärd
spalt. Ingemar är dock aktiv inom contest även fortsättningsvis på olika
sidor på Internet.
DX-spaltens tidigare redaktör Eric SM1TDE har återkommit till
QTC och vi kan se fram emot intressant DX-information. Det redaktörsteam som under en period skrev ihop spalten gjorde väl ifrån sig och
vi tackar för insatsen!
2016 inträffar ett förberedande möte i Wien i april, och 2017 ett
NRAU-möte plus ett IARU Region1-möte i Tyskland.

Karlsborg den 2 februari 2016, Eric SM6JSM
”Rekrytering, utbildning och certifiering
SSA har skickat tre ungdomar med en ledare till IARU Region 1 ungdomsläger i Italien. Distrikt 3 har självständigt drivit ett projekt ”Amatörradio i Skolan” och SSA har med specialanropssignalen SH9YOTA
uppmärksammat YOTA Month under december. Verksamheten med
provförrättning har reviderats och en ny utgåva av provförrättarhandboken har utarbetats. Ett arbete med att uppdatera utbildningsmaterialet
har inletts.

SM5PHU, Jonas
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VUSHF
Aktiviteter
Det årliga Nordiska VUSHF-mötet hölls i Skjeberg, Norge med sektionsdeltagande från SM6EAN, SM6AFV, SM7GVF och SM6NZB.
Traditionsenligt höll närvarande Nordiska VHF-managers (LA, OZ,
SM) presentationer och frågestund.
Nya distansrekord har slagits på 47 och 76 GHz. Även nya firsts har
noterats, SM – DL på 47 GHz och SM – OZ på 76 GHz.
Sektionens sidor på SSA-webben har uppdaterats under året för att
försöka tillhandahålla färsk information som komplettering till QTC.
Frekvensspektrum
Under 2015 har vi fortsatt få speciallicens under 6 månader i taget för högeffekt på 2320 – 2321 och 3400 – 3401 MHz. Vissa har fått båda banden
på ett tillstånd och en licensavgift, vilket är tillmötesgående av PTS.
Nytt frekvensdokument ver. 4.0 är publicerat på SSA-webben.
QTC
Håkan, SM7WSJ, har sett till att det funnits aktuellt material i varje
nummer av QTC. Det är dock fortsatt svårt att få medlemmarna att
bidra med material trots påstötningar.
Fyrar
Fyren SK4MPI har under året bytts ut till en heltransitoriserad konstruktion (bygge: SM6EAN, montering: SM4HFI) med 100 W ut till befintliga antenner. Frekvensen är GPS-styrd och modulation är både MGM
(PI4) och CW (FSK).
Repeater
Det fortsätter att vara rörigt på sina ställen kring repeatrar runt storstäder. Dels förekommer störningar men även trafiken över repeaters är
inte i linje med en god trafikdiciplin. En del störningar skulle antagligen
kunna undvikas om subtoner använts.
Tester
Testaktiviteten har varit god under året även om det varit några färre
aktiva på de högsta banden.
Tyvärr har utskick av testdiplom varit släpande sedan ett flertal år. Underlag för diplom t.o.m. 2015 har nu samlats in och skickats till kansliet
för utskrift och utskick.
Listor
Uppdateringen av listorna på SSA-webben fungerar numera bra.
På 144 MHz EME har det under året körts fem nya DXCC. Därmed
har det nu från SM körts totalt 212 DXCC (inkl 4 deleted). Även på 432
MHz och 5,7 GHz har det körts ett nytt DXCC på EME.
SM7GVF har lyckats köra EA1HRR på 432 MHz och därmed satt
nytt SM-rekord via tropo på 1 963 km.
SM4IVE och SM3AKW har på 1,3 GHz satt nytt rekord på 409 km
via aurora. Detta är tredje kända QSO via aurora på 1,3 GHz. Samtliga
QSO körda av SM-stationer.
På 47 GHz och 76 GHz har SM6HYG/p och SM6AFV/p satt nya
svenska rekord på 88,8 resp 78,2 km.

2016-02-07
Mats, SM6EAN
Radioteknik
Verksamheten i sektionen har liksom tidigare år fokuserat kring ett antal
huvudområden.
• Artiklar till QTC
• Support till medlemmar och klubbar i teknik och experimentfrågor
• Stöd till artikelförfattare
• Föredrag på klubbar och sektionsledarträffar
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Till alla nummer av QTC har åtminstone en artikel med en omfattning på mellan 2 – 3 sidor levererats.
Innehållet i artiklarna har varit både tester av ”köpeutrustning” i form
av ”under-luppen”-artiklar eller inspirationsartiklar till egenbygge.
Valet av utrustning att testa till ”under-luppen” har gjorts av sektionsledaren, med fokus på utrustning som jag tror att en bredare läsekrets kan
vara intresserade av. Riktigt avancerad utrustning och enkel utrustning
har inte varit i fokus.
Utrustning som testats har varit bland annat ICOM ID-51 D-star, SDRradion ANAN-10 och ”renovering” av en gammal Collins KWM-2A.
Innehållet i inspirationsartiklarna har under året kretsat mycket kring
SDR-radio (bland annat TENTEC Patriot och mcHF SDRadio), antennbyggen och mindre mätmojänger. Allt med syfte att hålla igång experimentlusten. Viktigt att lägga nivån rätt så att så många som möjligt
skall känna lusten att prova.
Support till medlemmar och klubbar har primärt gjorts via e-post
och telefonsamtal. Det har framförallt varit frågor till artiklar som varit
publicerade och föredrag som hållits. Återkopplingen till artiklarna har
uteslutande varit positiv och har dessutom inspirerat till nya artiklar eller
aktiviteter att genomföra. Alltså väldigt viktig och tacksammet mottagen
återkoppling för att förbättra arbetet. En del intresserade och duktiga
medlemmar har hört av sig med frågor eller synpunkter. Dessa har med
lite stöd sedan emanerat i att artiklar har kunnat levereras till QTC redaktören. Glad att kunna vara ett stöd till duktiga medlemmar som har
ett visst motstånd till att skriva av sig.
Liksom tidigare har alla artiklar publicerats på hemsidan:
http://radio.thulesius.se. Detta för att intresserade i efterskott skall
kunna hämta materialet. Nedladdningsstatestik för hemsidan ger vid
handen att det laddas ner flera hundratal artiklar per månad. Kan alltså
konstatera att denna ”service” är uppskattad från medlemmar och andra.
SM0JZT Tilman D. Thulesius
Redaktion och marknadsföring
Sektionen har varit aktiv från oktober 2015. Den första uppgiften blev
att ingå i en arbetsgrupp med SM6EAN, SM5BVV och SM6ZEM.
Gruppen skulle ta fram motiverade förslag till de viktigaste förbättringsprojekten för SSA.
Efter sex möten lämnades flera uppslag till styrelsen. Här kom man
fram till att en ny översyn av vår tidning QTC och hemsidan ssa.se
tillhör de viktigaste åtagandena för SSA i närtid. Arbetet har påbörjats
och en projektplan upprättas. Medlemmarnas åsikter är en viktig grund
för det här. Därför har en enkät med uppmaning om att komma in med
synpunkter på tidning och hemsida lagts ut i QTC nr 3 och på ssa.se.
Synpunkter på SSA och på våra media hämtas också in från medlemmarna lokalt vid klubbträffar enligt ett enkelt formulär som vi nu tar
fram. Det är även intressant att kartlägga nya amatörers väg in i hobbyn.
Därför ställer vi några frågor om detta vid provtillfällena.
Brittiska RSGB släppte under hösten 2015 en suverän, ungdomlig
promotion video för amatörradio och vi vill gärna använda den i en
svensk version. Rättigheterna är klara, liksom översättning och textredigering. Svensk speakerröst ersätter den engelska och kontaktinformation
för SSA har också lagts in.
Videon skall nås på hemsidan och är tänkt att rulla permanent vid vår
station SK0TM på Tekniska Mässan och även under Elektronikmässan
i Kista. Den passar bra att ha med när våra klubbar visar upp amatörradion för allmänheten runtom i landet. Vi kan säkert tillsammans hitta
fler möjligheter till visning för att locka nya utövare, med tonvikten på
ungdomar.
Arbetet med förberedelserna för årets två mässor är igång. Vi finns på Elektronikmässan i Kista 19 – 21 april, där vi kör med remote-riggar i montern.
Den 24 – 26 juni ställer vi ut på den stora Ham Radio mässan i tyska
Friedrichshafen.

Hans-Christian - SM6ZEM
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SSA – årsmöte
Ekonomi och medlemsantal
Det ekonomiska resultatet för 2015 innebär en förlust om 47 tkr.
Den tidigare förväntade trenden om ett minskat antal medlemmar
fortsätter i takt med att ålderspuckeln rör sig utmed tidsaxeln. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 4781, vilket innebär en
minskning med 50 medlemmar jämfört med föregående år. Sättet att
beräkna anslutna klubbar har korrigerats och det gör att en jämförelse
med värdet föregående år haltar något. I posten Medlemsavgifter i
resultaträkningen utgörs ca 55 tkr av ursprungligen inbetalat belopp
från bortgångna livstidsmedlemmar.
Årets avskrivningar på inventarier innebär att alla tillgångar av detta slag är helt avskrivna. För BVQ-registret återstår ett mindre belopp
kommande år. Utdelningarna på finansiella placeringar, allt härrörande från aktieplaceringarna, ökade med 9 % jämfört med föregående
år och förändringen i marknadsvärdet på placeringarna innebär en
ökning med 5,2 %. Avkastningen räknat på investerat kapital i aktier
uppgick till 6,2 %, vilket är det värde som skall användas vid jämförelse med avkastning på bankkonto. Aktiviteter för våra ungdomar
har belastat ungdomsfonden med 68 tkr.
Styrelsen föreslår årsmötet att förlusten 46 901,82 kr balanseras i
ny räkning.
Antalet avlönade tjänster uppgår oförändrat till 1,8 och är fördelat
på tre personer.
Den hanterade mängden QSL-kort uppgår till cirka 300 kg på den
utgående QSL-byrån och cirka 450 kg på den inkommande QSL-byrån i Sollentuna. Beställning av QSL via OQRS och andra varianter
via Internet är en av anledningarna till viktskillnaden.
Av de tre stiftelser SSA förvaltar har Hans Eliaesons Minnesfond
SM5WL lämnat utdelningar, dels i form av medlemsavgifter för
funktionshindrade medlemmar, dels för produktion av QTC som
taltidning. SM5LN:s Minnesfond har bidragit med medel till eldsjälsstipendium.

V
A
R
K
För mer information om mötet
och prenumeration på nyheter:
dxmatch.sk7ax.se

Lennart Pålryd – SM5AOG
Styrelsen tackar alla funktionärer och våra anställda Therese Tapper
och Jonas Ytterman SM5HJZ på kansliet i Sollentuna och 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.
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SSA – årsmöte
Årsbokslut 2015-12-31
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA
Org.nr: 802003-3612

Årsbokslut 2015-12-31
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA
Org.nr: 802003-3612

Resultaträkning tkr

2015

2014

2013

2012

Balansräkning

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga medlemsintäkter
Försäljning Hamshop
Intäkter QTC
Intäkter QSL
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

2 002
95
224
46
28
0
2 395

1 957
125
164
54
40
0
2 340

2 051
140
115
64
41
0
2 411

2 036
147
170
106
50
2
2 511

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa, bank och postgiro
Kundfordringar
Varulager
Övr. kortfr. fordr.,förutbet. kostn. och
upplupna int.
Summa omsättningstillgångar

Rörelsens kostnader
Försäljning Hamshop
QTC
QSL
Personalkostnader
Möteskostnader
Ungdomsaktiviteter
Porto, frakt, telefon
IARU- och NRAU-kostnader
Utställningar och mässor
Kontors- och övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

186
863
62
663
286
68
99
64
42
268
2 601

114
832
76
659
219
48
126
82
41
237
2 434

118
854
66
649
196
60
169
60
17
263
2 452

157
844
68
646
177
170
64
39
253
2 418

Rörelseresultat före avskrivningar

-206

-94

-41

93

Avskrivningar
Maskiner och inventarier
Resultat efter avskrivningar

40
-246

44
-138

40
-81

36
57

266
27
-7

255
28
89

216
29
106

198
26
229

Finansiella intäkter och kostnader
Räntor och utdelningar (+)
Finansiella kostnader (-)
Resultat före skatt

151231 141231 131231 121231

839
18
191
44

1 062
9
175
42

1 126
7
171
41

2 883
16
189
56

1 092

1 288

1 345

3 144

43

51

46

47

Anläggningstillgångar
SHB Sverige Indexfond
Aktier
Maskiner och inventarier
BVQ-registret
Summa anläggningstillgångar

841
4 463
0
10
5 314

841
4 289
22
28
5 180

841
4 133
23
47
5 044

841
2 262
9
66
3 178

Summa tillgångar

6 449

6 519

6 435

6 369

Preliminärt debiterad F-skatt

Skatt
Återföring F-skatt tidigare år (+)
Avsatt F-skatt respektive år (-)
Resultat efter skatt
Extraordinära intäkter
Gåvor
Årets resultat

1
55
-61
14
-47

13
53
49
1
50

3
55
54
0
54

1
49
181
1 026
1 207

Skulder och eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Livstidsfonden
Skatteskulder
Övr. kortfr. skulder, upplupna kostn.,
förutbet.Int.
Summa kortfristiga skulder

12
1 919
72
992

37
1891
80
1011

21
1 875
89
999

16
1 840
56
1 060

2 995

3 019

2 984

2 972

Eget kapital
Ingående eget kaptal
Ungdomsfond
Periodens resultat
Summa eget kapital

2 591
910
-47
3 454

2 540
910
50
3 500

2 487
910
54
3 451

2 189
1 208
3 397

Summa skulder och eget kapital

6 449

6 519

6 435

6 369

Lennart Pålryd/SM5AOG kassaförvaltare

Lennart Pålryd/SM5AOG kassaförvaltare

Marknadsvärdet av SSA:s kapitalplaceringar
Marknadsvärde 2015-12-31
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2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Handelsbankens aktiefond Index
BillerudKorsnäs
Ericsson A + B
NCC A
Nordea
Ratos B
SCA B
Svenska Handelsbanken A
Volvo B
SSA exkl fonderingar

3 702 751
471 900
3 383
263 300
187 400
29 280
441 480
158 600
5 258 094

3 383 373
337 200
3 860
245 200
122 200
168 800
476 580
169 400
4 906 613

2 923 880
243 750
3 212
209 500
34 860
197 800
410 670
168 800
4 192 472

2 312 087
183 000
2 665
135 500
37 500
141 000
302 120
177 600
3 291 472

Placeringar Ständig medlemsfond
Hennes & Mauritz
Klövern pref
NCC A
Ratos B
Skanska
Ständig medlemsfond totalt

303 300
1 126 000
789 900
660 800
2 880 000

325 600
1 107 750
613 000
141 000
671 200
2 858 550

296 000
897 000
523 000
290 500
525 600
2 532 100

224 400
125 000
349 400

Ungdomsfonden
Industrivärden
Ungdomsfonden totalt

1 455 000
1 455 000

1 357 000
1 357 000

1 222 000
1 222 000

1 077 000
1 077 000

SSA:s placeringar totalt

9 593 094

9 122 163

7 946 572

4 717 872

SM5WL-fondens aktier

618 233

606 181

420 186

395 910
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SSA – årsmöte
Förslag till budget för 2016 och prel. budget för 2017

Resultatutfall i relation till budget 2015
Belopp i tkr och avvikelser i procent
Intäkter
Medlemsavgifter
Specialsignaler
Hamshop
QSL-avgifter
Annonser + pren. QTC
Amatörradioprov
Finansiella intäkter
Kursavgifter
Underskott

Budget [tkr] Utfall [tkr]
1 950
2 002
20
34
180
228
40
28
50
46
60
48
270
266
0
9
15
46
2 585
2 707

Avvikelse
2,7
70,0
26,7
-30,0
-8,0
-20,0
-1,5
206,7
4,7

Kostnader
Budget [tkr] Utfall [tkr]
Styrelsen och årsmötet
125
197
DL 0-7inkl DC 0-7
92
61
SL Information och marknadsföring
860
909
SL Utbildning och rekrytering
70
69
SL HF
20
3
SL V/U/SHF
10
2
SL Radioteknik
16
4
SL Digitala moder
8
0
SL IARU- och myndighetskontakter
53
65
SL Medlemsservice
1 253
1 295
Avskrivningar
38
40
F-skatt
40
62
2v585
2 707

Avvikelse
57,6
-33,7
5,7
-1,4
-85,0
-80,0
-75,0
22,6
3,4
5,3
55,0
4,7

Belopp i tkr

2016

Prel 2017

Intäkter
Medlemsavgifter
Specialsignaler
Hamshop
QSL-avgifter
Annonser +pren
Amatörradioprov
Finansiella intäkter
Underskott
Summa intäkter

1 970
30
230
25
45
45
280
65
2 690

1 950
30
250
25
5
45
290
75
2 670

Kostnader
Styrelsen inkl årsmötet
DL0-7 inkl QSL-DC 0-7
SL Redaktion och marknadsföring
SL Utbildning och rekrytering
SL HF
SL VHF/UHF
SL Radioteknik
SL Digital
SL EMC
SL IARU- och myndighetskontakter
SL Medlemsservice
Avskrivningar
F-skatt
Summa kostnader

100
95
925
62
17
10
5
5
12
85
1 310
9
55
2 690

120
95
900
55
15
7
5
5
10
80
1 320
0
58
2 670

QSL-avgift: 30 öre/kort
Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2017:
Fr.o.m det år man fyller 26 år
T.o.m. det år man fyller 25 år
Familjemedlemsavgift
Ständig medlem t.o.m. det år man fyller 64 år
Ständig medlem fr.o.m. det år man fyller 65 år

Årsbokslut 2015
Stiftelsen SM5LN:s minnesfond
Org,nr: 802012-9741
Resultaträkning
1 januari - 31 december

2015

2014

Intäkter
Aktieutdelning
Ränta
Återförd skatteavsättning
Summa intäkter

2 564,35
2,41
700,00
3 266,76

3 028,40
46,47
134,00
3 208,87

Kostnader
Anslag ur fonden
Avsättning till skatt
Summa kostnader

2 500,00
0,00
2 500,00

3 000,00
700,00
3 700,00

766,76

-491,13

2015

2014

13 726,91
60 000,00
73 726,91

14 533,15
60 000,00
74 533,15

440 kr
170 kr
270 kr
6 500 kr
4 000 kr

Årsbokslut 2015
Stiftelsen Hans Eliaesons minnesfond SM5WL
Org,nr: 802005-2638
Resultaträkning
1 januari - 31 december

2015

2014

Intäkter
Aktieutdelning
Räntor
Återförd skatteavsättning
Summa intäkter

24 491,09
1,57
0,00
24 492,66

19 696,00
202,30
3,00
19 901,30

Kostnader
Anslag ur fonden
Avskrivning tal-QTC
Summa kostnader

24 080,00
0,00
24 080,00

15 646,00
5 340,00
20 986,00

412,66

-1 084,70

2015

2014

Tillgångar
Bank
Aktier
Summa tillgångar

17 113,13
673 037,00
690 150,13

16 700,47
673 037,00
689 737,47

Skulder och eget kapital
Disponibla medel 1 jan
Skuld till SM5ZK-fonden
Skuld till SM5LN-fonden
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

589 737,47
40 000,00
60 000,00
412,66
690 150,13

590 822,17
40 000,00
60 000,00
-1 084,70
689 737,47

Eldsjälsstipendium om 2500 kr är utdelat

Disponibla medel 31 dec

5901 50,13

589 737,47

Lennart Pålryd, SM5AOG kassaförvaltare

Lennart Pålryd, SM5AOG kassaförvaltare

Årets resultat
Balansräkning
Per den 31 december
Tillgångar
Bank
Fordran WL-fonden
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Skatteskuld
Årets avsättning till skatt
Fonderat kapital
Disponibla medel 1 jan
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital
Disponibla medel 31 dec
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Årets resultat

0,00
0,00
64 940,00
8 020,15
766,76
73 726,91

873,00
700,00
64 940,00
8 511,28
-491,13
74 533,15

8 786,91

8 020,15

Balansräkning
Per den 31 december
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SSA – årsmöte
Revisionsberättelse
Till årsmötet i Sveriges Sändareamatörer SSA.
Vi har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning av SSA för
räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig
grad försäkra oss om att räkenskaperna inte innehåller väsentliga fel.
Vi anser således att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer föreningens resultat, ekonomiska ställning, att årets resultat avsätts enligt styrelsens förslag samt
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sollentuna 2016-02-29
SM5AKP Esko Antikainen

SM0BSO Peter Rosenthal

Revisionsrapport fond SM5LN
Vi har granskat bokslutet och transaktioner för SM5LN fonden för
år 2015.
Granskningen ger inga anledningar för anmärkningar.
Fondens förvaltning av SSA:s styrelse ger inte heller någon anledning till anmärkning.
Vi tillstyrker ansvarsfrihet och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.

Sollentuna 2016-02-29
SM5AKP Esko Antikainen

SM0BSO Peter Rosenthalhal

Kallelse till SSA Årsmöte 2016
Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmötet i Täby söndagen den 24 april 2016, klockan 10.00, incheckning
börjar klockan 09.30.Mötet kommer att hållas i Åva Gymnasium.
Medlemskontroll
Aktuell medlemsförteckning kommer att finnas vid entrén. Den som
betalat medlemsavgiften efter den 1 april 2016 bör medföra bevis på
inbetald avgift.
Rösträtt för klubbar
Person som har uppdraget att företräda en klubb måste kunna uppvisa
en handling som styrker det. Det räcker inte med att tala om att man
till exempel är ordförande för klubben eller att man fått uppdraget att
utöva rösträtten.
Fullmakter
Ombud för medlem, som är juridisk person, skall uppvisa dokument
som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till
namngiven medlem, som dock högst kan företräda 15 (femton) andra
medlemmar. Fullmakter kan inte överlåtas till tredje person.
Övrigt
Information om deltagande i lördagskvällens årsmötesmiddag samt
övriga programpunkter finns i QTC alternativt via den årsmöteslänk
som finns på: www.ssa.se

Välkommen!
Styrelsen

Revisionsrapport fond SM5WL
Vi har granskat bokslutet och transaktioner för SM5WL fonden för
år 2015
Granskningen ger inga anledningar för anmärkningar.
Fondens förvaltning av SSA:s styrelse ger inte heller någon anledning till anmärkning.
Vi tillstyrker ansvarsfrihet och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.

Sollentuna 2016-02-29
SM5AKP Esko Antikainen

SM0BSO Peter Rosenthal

Revisionsrapport fond SM5ZK
Vi har granskat bokslutet och transaktioner för SM5ZK fonden för
2015.
Granskningen ger inga anledningar för anmärkningar.
Fondens förvaltning av SSA:s styrelse ger inte heller någon anledning till anmärkning.
Vi tillstyrker ansvarsfrihet och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.
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• Gamla och nya styrelsemedlemmar presenterar sig
• Lägesrapport Anders, SM6CNN
• Sektion redaktion och marknadsföring Hans-Christian,
SM6ZEM

• Sektion rekrytering, utbildning och certifiering Jonas, SM5PHU
• Sektion EMC Petter, SM3PXO
• Skolprojektet Jörgen, SM3FJF m.fl.
Välkommen!

Sollentuna 2016-02-29
SM5AKP Esko Antikainen

SSA styrelse (Aulan 15.00 – 16.55)
SSA:s styrelse vill nyttja tillfället för ett informellt informations- och
diskussionsmöte på lördagen. Se vidare på sidorna 26 – 39.

SM0BSO Peter Rosenthal

Styrelsen

21

SSA – årsmöte
Förslag till dagordning

Verksamhetsplan 2016

SSA:s årsmöte i Täby 2016

Utifrån föreningens ändamål enligt Stadgarna fokuseras verksamheten
enligt följande.

1 Årsmötets öppnande.

• Tillvarata medlemmarnas intressen internationellt och nationellt

2 Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4 Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet och att tillika tjänstgöra som rösträknare.
5 Fastställande av dagordning för årsmötet.
6 Tillkännagivande av vid årsmötet uppgjord röstlängd samt beslut
om adjungering (inkl gäster).
7 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
8 Föredragning av verksamhets- och kassaberättelser för föreningen och dess fonder.
9 Föredragning av revisionsberättelser för föreningen och dess fonder.
10 Godkännande av verksamhets- och revisionsberättelser.
11 Fastställande av resultat- och balansräkningar.
12 Beslut i anledning av uppkomna resultat enligt fastställda balansräkningar.
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under
föregående verksamhetsår.
14 Fastställande av val av styrelseledamöter fram till nästa årsmöte.
15 Fastställande av val av revisorer och ersättare för innevarande
verksamhetsår.
16 Val av ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte.
17 Val av poströsträknare och ersättare fram till nästa årsmöte.
18 Föredragning och beslut vad avser medlemsmotioner.
19 Föredragning och beslut vad avser styrelsepropositioner.
20 Föredragning av verksamhetsplan och fastställande av budget för
innevarande verksamhetsår samt, i preliminärt skick, för nästkommande verksamhetsår.
21 Fastställande av medlemsavgifter och avgift för ständigt medlemskap för nästkommande verksamhetsår.
22 Årsmötets avslutande.

Efter årsmötet har de närvarande möjlighet att diskutera föreningens verksamhet samt plats och tidpunkt för nästkommande
årsmöte.
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genom:
• medlemskap i IARU och NRAU och engagemang i IARU
Region 1 arbetsgrupper
• samarbete med PTS
• samarbete med Elsäkerhetsverket angående
störningsproblematiken, EMC
• samarbete med SSM angånde tillämpning av SSMFS2008:18,
EMF
• samarbete med andra intresseföreningar

• Främja utvecklingen av föreningens verksamhet och amatörradiohobbyn genom:
• att aktivt intressera och engagera ungdomar, både radioamatörer
och andra
• vidga kunskaperna om radioteknik och radiokommunikation
genom utbildning och information
• erbjuda anpassade certifikatprov för funktionsnedsatta
• ställa stipendier och fondmedel till förfogande
• erbjuda medlemmarna fullgod service
• informera enligt Informationspolicyn
• distriktsverksamhet under ledning av Distriktsledare
• sektionsverksamhet under ledning av Sektionsledare
• arbeta för att öka kännedomen om hobbyn och SSA hos allmänheten

• Vara en allmännyttig beredskapsorganisation med färdighet i katastrofkommunikation.

• Ideellt och skyndsamt biträda samhället när så erfordras.
• Enligt tillståndsmyndighetens föreskrifter, anvisningar och råd:
• anordna prov för amatörradiocertifikat genom utsedda provför•
•
•
•

rättare
tillhandahålla studiematerial
utfärda amatörradiocertifikat för såväl medlemmar som icke
medlemmar
tilldela anropssignal
föra register över de svenska anropssignalerna och deras innehavare

En projektgrupp bestående av Hans-Christian, SM6ZEM, Mats,
SM6EAN och Morgan, SM5BVV har analyserat vilka projekt som bör
prioriteras inom verksamhetsplanens ramar. Styrelsen har beslutat att
starta tre av de föreslagna sju projekten.
Dessa tre berör områdena Information, Utbildning och EMC/
EMF. Dessutom genomförs projektet ”SSA-Amatörradio i skolan
2015 – 2016” under ledning av Jörgen, SM3FJF.
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SSA – årsmöte
Styrelseproposition angående
instegscertifikat
Bakgrund
SSA projekt ”Amatörradio i skolan 2015 – 2016” vars första etapp
genomförts i slutet av 2015 har fått ett mycket positivt mottagande.
Rapporter finns publicerade i QTC 11/15, 12/15, 1/16 och 3/16.
Många elever har visat stort intresse för hobbyn amatörradio. Givetvis
har frågan ställts hur blir man radioamatör. Detta har fört till frågan
om nybörjarcertifikat eller instegscertifikat. Vår ungdomssatsning för
de något äldre har slagit väl ut och kommer att fortsätta men vi behöver tillväxt i åldersgruppen under 15 år.
Vid årsmötet 2014 antogs en motion som i ett av fem yrkanden
förhindrar styrelsen att verka för en ytterligare certifikatnivå. Vid
denna tidpunkt pågick en diskussion om höjda förkunskapskrav och
även en nedklassning av utfärdade certifikat till en nybörjarnivå. För
styrelsen var det självklart att då inte ta upp frågan om nybörjarcertifikat. Styrelsen hade i sitt utlåtande föreslagit att årsmötet beslutar att
anse motionen besvarad.
Den nya provfrågebanken, som PTS utarbetade, har använts i över
200 provförrättningar. Provfrågebanken är också tillgänglig för övningsprov på PTS hemsida. SSA är helt tillfreds med den svårighetsnivå som provfrågorna har. SSA styrelse anser därför att ingenting
hindrar att frågan om instegscertifikat nu tas upp för beslut på årsmötet 2016.
Yrkande
SSA styrelse begär mandat för att med PTS diskutera en möjlig ny
certifikatnivå med målsättningen att PTS i samråd med berörda parter tar upp denna nivå i sin Författningssamling så snart som möjligt.
En förutsättning från SSA sida är att de nuvarande certifikaten inte
berörs.
SSA avser att engagera våra ledare i skolprojektet och även några
elever i en referensgrupp.

Motion 1 Behandling av adressuppgift
Idag har ungefär 12 000 svenskar skyddad adress. Sveriges Sändareamatörer publicerar i tidningen QTC adressuppgifter gällande medlemmar. Publicering sker även i SM Call Book och andra alster, t.ex
lokala nyhetsmagasin/sajter. Nya medlemmar i SSA kan ha begränsad
kännedom om att deras adress blir offentlig i t ex QTC. För att säkerställa att skyddade adresser inte publiceras bör information och
rutiner finnas för att främja enskildas integritet.
Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad att SSA
ser över nuvarande rutiner så att enskilda medlemmar med skyddad
adress inte får sin bostadsadress röjd.

Stockholm 2015-06-22
SM4ERT Björn Nyström
Styrelsens yttrande till motion nr 1
I motionen uttrycks en hemställan om att SSA ser över sina rutiner
så att inte medlemmar med skyddad adress får sin bostadsadress röjd.
Delegationen från PTS rörande utgivning av anropssignaler innebär att SSA åtagit sig att tillhandahålla ett register över utdelade svenska anropssignaler och det gäller såväl medlemmar som icke medlemmar i SSA. Rutinerna för registerhållningen medger att adressen till
den som har skyddad adress eller den som av annan anledning inte
vill ha sin adressuppgift tillgänglig för webbesökare, kan utelämnas
vid sökning i registret.
Vid ansökan om att erhålla certifikat efter ha avlagt godkänt prov
informeras den sökande på ansökningsblanketten om att adressuppgiften kommer att blir sökbar på SSA:s webbplats när den nya anropssignalen registreras. Om skyddad adress eller andra orsaker för det
föreligger, anmodas den sökande att kontakta kansliet, som tillser att
den inte blir sökbar.
Den som har en äldre anropssignal och redan finns i registret kan,
om så önskas, begära att adressuppgiften fortsättningsvis inte skall
vara tillgänglig vid en sökning.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att anse motionen vara besvarad.
Motion 2 Förslag till ändring av § 17:2 i SSA stadgar
Jag föreslår att årsmötet ändrar lydelsen i § 17:2 i SSA stadgar.
Sista meningen ändras till: ”Hedersmedlem erhåller diplom inom
glas och ram och hedersnål”. Motivering: redan i folkomröstningen
om ATP i slutet av 1950-talet var medalj inte det viktigaste. Idag har
man medalj när man går på Nobelbankett eller när det är dags för
kostymmaskerad. Ett inramat diplom att hänga på väggen i schacket
uppskattas nog mer av de flesta än en medalj.

Linghed 2015-12-01
SM4EFW Gunnar Olsson
Styrelsens yttrande till motion nr 2
I motionen föreslås en ändring av SSA:s stadgar avseende utmärkelse
till hedersmedlem.
Styrelsen vill behålla den traditionella medaljen och föreslår att årsmötet avslår motionen.
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