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Protokoll frin SSA distrikt 3 m6te i Delsbo lcirdasen den 10 april 2010

1. Mdtets Oppnande

SM3MTQ Dan frAn vAr vdrd Delsbo Radioklubb SK3PH hdlsade alla varmt vdlkomna
till Ede skolas matsal och v6rens distrikt 3 mdte. Ddrefter tog v6r nuvarande DL3
SM3PZS Per-Erik till orda och drog upp riktlinjerna for motet samt hdlsade SSA:s
ordforande SM0DZB Tore vdlkommen till Delsbo.

2. Fdrslag ti l l  Dagordning

Den av SM3PZS Per-Erik fdreslagna dagordningen godkdndes av mOtet.

3. Val av ordfdrande, sekreterare och justeringsman

Till ordforande fdr m6tet valdes SMODZB Tore Andersson.
Till sekreterare for mdtet valdes SM3FT Lars Molin.
Tilljusteringsman for mdtet valdes SM3EAA Tore Dahlin.

4. Fyllnadsvalav DL3

SM3PZS Per-Erik har bett att fA avsdga sig uppdraget som DL3. Valberedningen
for 3:e distriktet (SM3CVM Lars, SM3FJF Jorgen och SM3NTA Ove)
har som ersdttare foreslagit SM3MEH Tomas som ny distriktsledare.
Som tillf6rordnad DL3 under 1 Ar fram till niista Arsmdte valdes foljaktligen
SM3MEH Tomas Aberg.

5. F6regiende protokoll

Protokoll frin SSA distrikt 3 mdte i Ostersund uppldstes och
godkiindes av motet.

6. SSA-information och frigor med SM0DZB Tore

Under ca 1 112 timme berdttade SSA:s ordforande SMODZB Tore om
SSA:s verksamhet. H€ir kommer n6gra utdrag ur Tores anfdrande.
SSA:s huvuduppgifter kan sammanfattas i 3 punkter:

1. SSA skall bevaka rdtten att k6ra radio och ha tillging till frekvensutrymme.
Vi har ju som radioamatdrer en stor fdrmAn i att fA anvdnda delar av frekvens-
spektrum utan en massa byrdkrati.

2. SSA skall bevaka rdtten att bygga egen radioutrustning, det dr ju inte
allmdnt givet att fi ansluta egenbyggda apparater till elniitet. SSA skall
stimulera till mera sjdlvbygge.

Gemensamt fdr punkt 1 och 2. Vi har idag en stor frihet som vi miste
fdrvalta vdl.
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3. Medlemsservice. Hdr kommer ett axplock:
Samarbetet med PTS fungerar oklanderligt men kontakterna kan f6rdjupas.
SSA:s ansvar fOr certifikatprov och anropssignaler fungerar bra.
Fler medlemmar i SSA, forsdka vdrva flera licencierade amatdrer, SSA har
i dag ca 6000 medlemmar men det finns 12-13000 certifierade amatdrer.
HQ-niit 2 g6nger per mAnad.

SSA:s inriktning i allmdnhet

Externt:
- F0rdjupa kontakterna med PTS, Elsdkerhetsverket, Militdra myndigheter.
Arbeta tillsammans med vira broderorganisationer i Norden och EU, internatio-
nell anpassning ger oss nationell s$rka. Uppgiften att bevaka vAra frekvens-
fr6gor, d.v.s. behilla nuvarande band men ocks6 forsdka utoka och fA nya band.

- lnformera om vdr verksamhet ut6t for 6kad fOrstAelse for exempelvis vAra
antenner. Framfor allt forsdka nA ut till fastighetsdgarnas organisationer.

lnternt:
- Aktsam med vira gemensamma medel. Effektiv administration.
- Samverka med DL och klubbar for utbildningsinsatser och nyrekrytering. Vidare-

utveckla unga som redan har certifikat.
- Oppen och bra information via vAra kanaler QTC, bulletin, SSA.se och HQ-niit. "-
- Tydliga mandat for v6ra sektionsledare och ovriga funktiondrer, d.v.s. mAnga
g0r mer ti l lsammans.

Yttre hot:
- De hdgre frekvensbanden hotas av andra anvdndare. HF-banden stdrs av ny
elektronik.

- Vi miste hAlla uppe kompetenskraven sii att vi dven i framtiden har rditt att
anvdnda hembyggen.

- VAra certifikatskrav m6ste hAlla internationell standard sA att de ger r€itt till
CEPT-licens.

lnre hot:
- Vi m6ste h6lla god standard ndr vi dr ute pd banden, bdde tekniskt, och ndr
det gailler upptr€idande. Vi har stor frihet i dag som m6ste forvaltas vdl.

SMOCNN Anders, f.d. SM3:a, dr av valberedningen foreslagen som ny vice
ordforande.

SSA:s ekonomi dr rdtt s6 stabil, bl.a. har SSA fatt ett arv pi ca 500 000 frdn
en SM7:a.

Medlemsavgiften kommer att fdreslis bli ofdriindard.

7. Distrikt 3-frigor, vad hdnder i distriktet

1. Rapport frAn distriktets funktiondrer
a. Utbildning - provforrdttare. Samtal med FRO skall ske.
b. Nddsamband - sambandsfrAgor. lnget att rapportera.
c. Avstorningsfrigor. Inget att rapportera.

2. SIgAM
SM3DBU Leif vann en vistelse for 2 personer.
10-6rsjubileum firas ldrdagen den 24juli 201 0.
DIGILOO 96r av stapeln fredagen den 6 augusti 2010,
SI9AM skoter sambandet.
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3. Distriktsutmaning
Portabeltesten dger rum sdndagen den 16 maj, forslag till regler utarbetas
av den nya och avgAende ordforanden tillsammans.

4. Fieldday i distriktet
SummitOnTheAir - Delsbo Radioklubb SK3PH fdreslir plats.

5. Amatdrradions dag sdndagen den 6:e juni 2010
kommer sannolikt att arrangeras av f6ljande klubbar:
Delsbo Radioklubb SK3PH
Hudiksvalls Sdndareamatdrer SK3GA
Sundsvalls Radioamatorer SK3BG

6. Klubbledartrdff - en del punkter diskuterades:
Urrivbar sida for noviser mitt i QTC.
Ny bandplan i QTC.
Gratisnummer av QTC till samtliga licencierade radioamat6rer.
Radioamatorer och klubbar uppdaterar E-postadresser.
Uppdatering av utbildningskassen.
Ta fram folder for amatorradions dag, PR-ansvarig SM3WMU Tomas.
Ham-Wiki finns, Anders Rydberg har ett finger med i leken.
SSA:s hemsida, eventuellt ny ansvarig.
DL3 bestdmmer datum f6r en ny klubbledartrdff.

8. Rapport frin klubbarna i distriktet

SK3EK SollefteA. F.n. 169 aktivitet.

SK3PH Delsbo. Oppet hus varje onsdag ibland med foredrag.
sM3Mre MV-lyssning, SAC-testen regelbundet ingen 2m kdrning f.n.

SK3JR Ostersund. Oppet hus varje torsdag, mAnadsmdte 1glm6nad.
sM3JFN 12-18 medlemmar p6 trdffarna.

Skall kdra portabeltesten. Amatdrradions dag 6 juni p6 Jamtli,
folk tvingas gi fdrbitiiltet. Ar med pA DIGILOO.
Ny certifikatkurs i h6st, kursen i viras gav 4 nya signaler.

SK3BP S0derhamn. Oppet hus varje onsdag.
SM3JBE

SK3VJ
SM3ALR

SK3GA
SM3DBU

9 maj flygaktiviteter, klubbstationen aktiveras.

Bolln?is. Oppet hus varje fredag

Hudiksvall. Oppet hus varje tisdag. MAnadstesten regelbundet.
Ekonomin har blivit mycket bra p.g.a. att klubben hyr ut mastplats
till 2 mobiltelefonoperatorer. Eventuellt aktivera Kastellholmen
och minsveparen Tjurk6.
SK3BG kommer pi besdk tisdagen den 4 maj.

Sundsvall. Oppet hus varje tisdag, bl.a. veta mera kvdllar.
137 medlemmar f.n. lntensivkurs for att bli radioamator
fortsdtter till hOsten.

SK3BG
SM3FVJ

,.r.r*$-Ld



Protokoll frAn SSA distrikt 3 mdte i Delsbo lordagen den 10 april 2010 sid 4/5

SI9AM Utanede. Arsmote lOrdagen den24 april kl 10.00.
sM3FVJ 10-6rsjubileum firas ldrdagen den24juli 2010.

DIGILOO gAr av stapeln fredagen den 6 augusti 2010,
SI9AM skdter sambandet.

9. Ovriga frigor

Utse ny Bulletinuppldsere efter SM3RXC Olle som avlidit.
SM3YKF Kent har dvertagit kortvAgsbulletinen och valdes av
mdtet att fortsiitta.
Bulletinuppldsare for VHF/UHF anmdler sig ti l l  DL3.
Oppen inbjudan ti l l  SAQ onsdagen den 7 juli 2010.

10. Niista SSA distrikt 3 mcite

Det beslutades att ndste mote skall dga rum hos SK3BG
i Sundsvall ldrdagen den 2 oktober 2010.

11. Mdtet avslutas

AvgAende DL3 SM3PZS Per-Erik avtackades med ett presentkort frAn Clas Ohlson.

SM0DZB Tore avslutade vArens distriktsmdte och overldmnade klubban till v6r
nyvalda DL3 SM3MEH Tomas Aberg som tackade for fOrtroendet.

Tore passade samtidigt pi att berdtta om amatdrradioanldggningen pd
Kvarnberget i Tdby, ddr han dr ordfdrande. Klubben heter SK0UX Kvarnbergets
radioklubb, vi dr vdlkommna att besoka anltiggningen och det finns 6 ordnade
sdingplatser. Det finns sdngplats for flera om sovsdck och liggunderlag medtages.

Slutligen ett varmt tack till Delsbo Radioklubb SK3PH for ett mycket vdlordnat
distriktsmote. Mellan punkt 6 och 7 gjordes en paus fdr att smaka pi Delsbo
Radioklubbs fortriiffliga smdrgisar, varmkorv, kaffe och fikabrdd.

d tr.U
SM3FT Lars Molin
Sekreterare

SM3EAA Tore Dahlin
Justeringsman
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Ndrvarande vid mdtet

SA3BDF Ola Nilsson
SA3BDR HAkan Rydfjord
SA3BKU Lars Jansson
SMODZB Tore Andersson
SMOOMO Hans Olofsson
SM3ALR Tord Grip
SM3CWE Owe Persson
SM3DBU Leif Lindh
SM3EAA Tore Dahlin
SM3EFS Lennart Lind
SM3EQY HAkan Blomberg
SM3FJF Jorgen Norrm6n
SM3FT Lars Molin
SM3GFN Ingvar Bergstr6m
SM3GUJ Rolf Larsson
- Bjdrn Grundstr6m
SM3HG Jdrgen Johansson
SM3IRD Rolf Dahlberg
SM3JBE Hasse Nilsson
SM3JGG Staffan Lindberg
SM3JTA Gunnar Nilsson
SM3MEH Tomas Aberg
SM3MTQ Dan Andersson
SM3MTR Per Gedda
SM3PZS Per-Erik Molin
SM3SJN Kent Billfors
SM3SQJ Sten-G Eriksson
SM3ULU David Andersson
SM3UPI Ingemar Englund
SM3XJD Bengt Elmfors

Bollnds
Sundsvall
Hudiksvall
Stockholm
Sollentuna
Bolln€is
Aln6
lggesund
Harminger
Sundsvall
Bollnds
Sundsvall
HarmAnger
AspAs
Hudiksvall
Delsbo
Jdrvso
Hudiksvall
Sdderham
Bollnds
lggesund
Sundsvall
Delsbo
Delsbo
Sollefte6
Sundsvall
Alfta
Delsbo
Hudiksvall
Edsbyn

SM3YJD Ammi Kilpeldinen SollefteA r r
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