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Fdreninoen
Sverige5 Sdnda reamat6rer

Protokoll SSA Hdstmote distrikt 3 i Sundsvall

Liirdagen den 2010-10-02

Motet h6lls i SK3BG:s lokaler Paviljongviigen 11 iSundsvall. Ett 35 tal Hams hade horsammat
kallelsen till mdtet. Ndruarolista finns i slutet av protokollet.

Mdtet startade med upprop kl 10.00

Agenda.

1 M6tets dppnande.
2 Faststiillande av dagordning
3 Val av Ordforande, seketerare samt justeringsman for mdtet
4 Genomg8ng av f6rgtende protokoll
5 Information om, till och fr6n SSA
6 AKuella distriK 3 fr8gor
7. Rapport fr6n klubbarna i distriKet
B. Ovriga frtgor
9. Ndsta mdte
10 Mdtets avslutande.

1. Miitets tippnande
DL3 / Tomas SM3MEH Oppnar m6tet och hEilsar alla ndrvarande vdlkomna till
SK3BG:s lokaler f6r ett framg8ngsriK SM3 mdte. Aven SM3ESX ordf. i SK3BG hEilsar
alla nEryarande vSlkomna.

2. GenomgAng av agendan fiir m6tet gjodes och faststSlldes.

3. Val av miitesordfiirande samt sekreterare och justeringsman.
Till mdtesordfdrande valdes SM3MEH Tomas
Till mdtessekreterare valdes SM3UQO Bj6rn
Till protokolljusterare valdes SM3AF Sten

4. Fiiregtende SM3 miitesprotokoll upptaget i Delsbo 2010-04-10 genomlEistes och
godkdndes samt lades till handlingarna.

5. Information om och till SSA
Hiimtat fr6n motet i Alvik Sthlm forra helgen d3 SSA:s styrelse, DistriKsledarna samt
Sektionsledarna trEiffades i dagarna WA och utbytte erfarenheter, id6er,
liigesrapporter och framtidsvisioner....
Fdljande anteckningar har gjorts vid motet i Stockholm och presenterades till mdtet i
Sundsvall.

. SSA har 5600 medlemmar av totalt ca 13000 radioamatdrer i Sverige.

. Liten slimmad organisation; 1,6 anstdlld kanslipersonal

. SSA:s huvuduppgifter:
FrekvensfrSgor nationellt och i nternationel lt
Bevaka r6tten att bygga radio
Medlemsservice



. Styrelsens ledamdter har dven utpekade ansvarsomrtden:
Ordf. Tore SMODZB - Kansli samt myndigheter
V ordf. Anders SM6CNN - IARU, radiotekni( VHF
Kassdr Lennart SM5AOG - medlemsselice, ekonomi, rekrytering
Ledam Dick SM6HNS - KontaK med DL och SL, Samband
Ledam Tomas SM3WMU - HF och Public Relations PR

. AktuellafrekvensfrSgor
SSA jobbar kontinuerligt med att sdkerstEilla att radioamatdrhobbyn dven i
fottsdttningen ska bibeh8lla och helst ut6ka nuvarande frelcvensutrymmen.
Det mest aKuella och dagsaKuella remissyttrandet till PTS fdrevisades under
mdtet och visar tydligt att SSA iir en vEil kEmpande part stviil nationellt som
globalt till hobbyns fromma.
2,3 GHz. Endast l8geffeK idag. Ej sElkert att vi kan f3 hdgeffekttillsttnd igen.
Diskussioner foftsdtter.
3, 4 GHz. Nytt band p6 fdrslag med st6rre mdjligheter till hdgeffeKtillst8nd.
HeltEickande 160 m och 1 kW kav frtn SSA
Ett helt nytt band inom 500 kHz diskuteras
TillstSnd p6 begrdnsad del av 70 MHz diskuteras
1 kW p3 50 MHz kan bliverklighet

. Trafikregler
SM6CNN Anders har 6versatt IARU:s trafikregler" och kommer inom kort att
l6gga ut denna p6 SSR:s hemsida

. Avstdrning och myndigheterna
Tv6 myndigheter; Post & Telestyrelsen PTS samt Elsdkerhetsverket ESV.

. PTS d6 det t.ex. handlar om stdrningar orsakade av radioutrustning
samt ospecificerade instdrningar

. ESV d6 det handlar om EMC-problem dvs. d3 elapparater ger upphov
till stdrningar alternativt fungerar sdmre vid p8verkan frSn annan
elutrustning.

. Grdnsvdrden finns, det Eir d6 dessa Overskrids som myndigheterna kan
agera och 8liigga den som fororsakar storningen att 8tgdrda detta.

' Repeaters
SM2ECL repeaterkoordinator nationellt. Kontakta honom vid etablerande av ny
repeater, iindring av frelcvenser osv.
UHF-repeaters ska snarast tindras frSn 1,6 till 2,0 MHz skift

. Rekrytering <SMSBW Morgan>
Fokusering p3 ffra aktiviteter:

. aktivering passiva radioamatdrer
Brev fr8n DL till avsomnade amatdrer, begiirs i retur till SSA
som vidarebefordrar till DL som tar kontaK. Medhjiilp till att
Sterft eventuellt upphdrt tillstAnd/ceftifikat eller tappad signal.
Slussning till liimplig lokal klubb.
SM3MTQ:s brev erkdnt bra och begdrdes in till SMSBW,
SM6HNS samt kansliet SM6JSM. DL3 ansvarar fcir detta.
Varianten att bjuda p6 X antal nr av QTC samt ett trs fritt
medlemskap i SSA diskuterades.
Ovanst8ende ska testas som ett rekryteringsprojeK inom
distriK 5 och dEirefter uWdrderas
Inom distriK 3 kEinns grundid6n ok men ambitionen borde vara
att det medlemskap som den "nya " amatoren ska erbjudas ska
vara p6 klubbnivS. Det Eir ju lokalt denne vill komma igSng och
det Eir i klubbarna kompetensen och viljan finns att hantera
mentorskapen.
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Styrelsen ger distrikt 3 fria hiinder att kdra ett eget
rekryteri ngsprojeK med de alternativa fdrutsiittningarna,
uWdrdering sker senare.

. attityden p3 banden
Morgan som sjEilv varit avsomnad amatdr ett ldngre tag hiivdar
efter 8terkomsten att attityden och tonen p3 banden iir
avsevdft sdmre nu fdr tiden!
M6ste bearbetas och behandlas. D8liga exempel beivras, helst
pA klubbnivEl

. utbildning
Fdrutom rena certifikatkurser finns id6er om
uppdateringsutbildningar, CW-kurser, pr6va-p6-ny-teknik-
utbildningar osv. Sprid erfarenheterna till alla!

. sErn?rbete mellan radioklubbar
Uppfinn inte hjulet flera g6nger.
Samarbeta s3 snaft det finns en mdjlighet!
Erbjud platser p6 f6redrag, studiebesd( field days,
sambandsaKiviteter, utbildningar etc.

Utbildning <SA6AHL Goran>
. Alla distriK bor ha en utsedd Utbildningsansvarig
. Distrikt 3 : Vem? I dag finns ingen direK ansvarig for utbildning inom

SM3. Kommentar till ovan dr att vi m6ste finna nya viigar och
mojligheter att bredda v6r hobby fdr att locka fler till v6r hobby. Utan
en breddning av hobbyn kommer vi att sj6lvd6.
Det finns m6nga grenar inom radio och elektronik som inte iir
representerade inom de flesta klubbar. HEr finns det mycket plats fdr
id6er.

. Uppdateringsutbildning ,tsli 
QRV nu i host" som kors i Sundsvall 24

oKober ndmndes som en frEisch id6. Uppliigget delges G6ran snarast,
DL3 ansvarig.

. Ar certifikatprovet fdr liitt? F6r svtt?

. Ett "kdrkoft" en variant som diskuteras som ett extra kompetensbevis
fdr den som dr mer aktiv som radioamatdr.

Samband <SM6HNS Dick>
. Samverkan SSA och FRO dlir SSA-medlemmar tilltts deltaga i FRO-

utbildningar
. Gemensamt brev p6 g6ng riKat mot kommuner och andra intressenter

diir SSA, FRO samt ARS visar sin gemensamma styrka och ambition.
. Kom ihSg att amatdrradions grundprinciper f6rbjuder oss att gora

vinst! Sk6liga sjiilvkostnadsersdttningar dock inga problem.
Avstdrning <SM0EPX samt SM0DZB ansvariga>

Stdrre problem med storningar utifr8n idag, exempelvis frtn annan
elektroni k, reg lerutrustni nga r, el ndtens isolatorer etc.
EMC-stdrningar handlEiggs av ElsEikerhetsverket d6 det giiller
stdrningar frSn elektriska anlEiggningar, PTS ansvarar for stdrningar
orsakade av andra media
DL3 Tomas som arbetar p6 fSV kan vara en dvergripande liink mellan
dvriga DL och ESV. Dock viktigt att klubbarna i distriKen samt
storningsfunktion6rerna foftsEitter att ha grepp om de lokala
st6rningsproblemen.
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. Utbildning i avst6rningsteknik nSgot fdr klubbarna att ta tag i?



6. Rktuella distrikt-Sfrigor

a. Vandringspris - Tipsrundan

Ett nytt vandringspris har instiftats inom distriK 3. Tre inteckningar gEiller for att
behtlla priset. Tiivlingen skall avgdras tv8 ggr per 3r och h8lles alltid i samband
med SM3 motet. Priset skall finnas hos den signal som vinner vid varje tillftilte.
Gravering av priset sk6ts av DL3

Vid detta mdte vann SM2GXN Bjdrn fr8n Boden Tipsrundan och har ddrmed 1 st
inteckning i Vandringspriset.

b. Rapport frtn distriktets funktiondrer
1. Utbildning - provforriittning

Det fanns enbart en representant fcir provfdrEittare vid mcitet (SM3CER)
han meddelar att det iir mycket hog nivt pt utbildningen inom distriKet

2. Nddsamband - sambandsfr8gor

Det finns 6nskem6l om aft upprdtta ledningscentraler inom SM3, det kan
ligga ev. finnas i S-vall Gsund eller GEivle. Ett dnskemtl ir att man
uppr€ittar ett gediget sambandsndt mellan v8ra ev. LC inom distriKet

3. AvstdrningsfrSgor

Det fdrekommer mycket lite aKivitet p3 omrtdet, stcirningar finns men
handteras lokalt dEir de intrEiffar, enligt SM3lgH Lars har inget problem
hanterats av honom. Avst6rningsvdskan visades upp till alla. Man
upplever allmdnt att det 6r sv6ft att ft hjiilp via myndigheter, det kan
dock bero p6 att medvetandet inom kSren pt vem och vad som handhar
drendet dir liten. Ett 6nskem6l 6r att samla alla stdrnings fr8gor i en
central databas s6 b6de ljud och vad som 8tgardades samt andra
uppgifter fi nns dokumenterat.

c. SI9AM
Mycket aKivitet har h8llits p3 i Utanede, samband under Digiloo samt en hel
del uthyrning av stationen har l6pt under fdrsta halvan av 8ret. En ny 20m
beam har monterats med fast riKing mot USA

d. Distriktsutrnaning

Utformning och regler frir distriKsutmaningen diskuterades. M6tet ansSg att
dessa bdr ses 6ver samt att tsiKer och forlag ska ldmnas till ndsta DistriK 3-m<ite
s6 att D[jt har ett st<irre underlag d6 beslut ska fattas i fr6gan.

e. Field Days
1. Avrapportering fr6n sommarens SOTA FieldDay
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Tv8 registrerade SOTA aktiviteter ha gjoft under fdrsta halvan av Sret det dr
VallSsen utanfdr FEirila samt Storberget i Liden medlemmar fr6n SK3BG samt
Delsbo deltog.

2. Detta smakade mer - Vaft och vilka?

SM3TLG sarnordnar all verksamt inom SOTA ffrar samt numer 6ven WFF som dr
radiokdrande frSn typ naturreseruat och andra naturu8rdsomr8den. SK3BG
kommer med en aktivitet under v6ren 2011 tiven SI9AM kommer att fors6ka med
en aktivitet under fdrsta halvan av 2011.

3. Andra tdnkbara aKiviteter vi kan kora inom distriktet som kan
besokas och nyttjas av "alla" ?

Medlemmar inom SM3 uppmanas att t€inka ut aKiviteter under 2011 som kan
aktivera medlemmar till 6nskem6l fr6n D|jl att sdnda in fdrslag p6 aKiviteter
inom SM3.

f. Amattirradions dag 6 juni

SK3BG kommer att KOra amatdrradions dag under 616 20LL, det har mer eller
mindre blivit en tradition. Klubben har bra kontaK med lokala arrangdrer s3
placeringen av radiostationen och annat brukar bli bra.

g. Klubbledaretrdff
1. Erfarenheter och utfall hittills

Ett fdrsta fdrsok till klubbledartrElff ordnades via SKYPE den 2010-09-19. Mdtet
holls med 8 ndrvarande, protokollfinns hos DL3

2. Hur ldgga upp fortsiittningen?

Det iir m6tets uppfattning att dessa moten skall fortsdtta d6 de dr kostnads-
effeKiva och enkla att ordna. Genom mdjligheter med SKYPE skall mdten
fdrsdka ordnas minst 2 ggr per 3r sammankallande iir DL3

Det 5r viKigt att mer samordning sker inom distriktet st man i m6jligaste m6n
undviker att placera olika aktiviteter pE samma datum.

7. Rapport frtn klubbarna i distriktet
a. Giivleborg

1 .

2.
3.
4.
5.
6.

Giivle KVA - SK3GK
. Moten en g8ng i m8naden

Giivle; FRO - SL3,ZZW
Sandviken; Westra Gestrike SA - SK3SN
Sandviken; FRO - SL3ZYL
Fiirnebo; Fernebo Contest Team - SK3GW
Bollnds RA - SK3BR

. Klubbens namn och signal SK3BR SK3X

. Ort

. Ordfdrande
BOLLNAS
JoRGEN JOHANSSON SM3HG
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Hur m6nga medlemmar? 2OO9 29 ST
Ndr triiffas medlemmarna? VARIE SoruOne Kt 2t.OO
SK3BR NAT R2145.650 CA:2O.25 MEDLEMMAR
FRAN sK3Bp,stGwJ,st€pH,stGtBR.sK3K]t .6vnrea sM....
Uisen ssA BUrLTrN,OvRrcA KLUBB TRAFFAR Aven
FRO.
Vart trdffas.man? Egen klubblokal? INGEN KLUBBLOKAL.....
SK:IVJ TRAFFASVAR'E FREDAG KL 19.OO I ABF LOKAL
BOLLNJIS DARTRAFFAS AVCN FRAN ANDRA KLUBBAR
Klubbens inriKning? DET STORSTA INTRE$SETAR
NAC.TESTER DAR ALIA K6R FtiR SI€BP DAR VI AN 2:A
ELLER 3:a I S:VERTGE..
Aktiviteter senaste 6ret som klubben anordnat eller varit med i ?
Ansu6re,cRrlr MOrE pA cLUGGBERGET HARSA
MITTEN AVJUNI , LOPPIS I LENNINGE JULI.
Ntgra utmirkelser, enskik eller i grupp? NAC-TEST 2 ELLER 3
I S M
Bedrivs n6gon utbildning i klubben? NEt ENDAST SK3VJ
CW + ANNAN UTBILDNING.
Finns cinskem6lfr8n medlemmama om utbildning? Kan
samverkan med andra klubbar vara vdlkommet i s6 fall?
FUNGERAR MED SK3VJ
Har ni n6gra stdrre stcirningsproblem (QRM, QRN t.e><) bland
medlemmarna? Hur hanteras dessa problem inom klubben?
HANTERAS NAR DET UPPSTAR
Ntgra fr8gor klubben och dess medlemmar vill fdra upp pe
distrikts- eller nationell niv6? SSA BULLETIN pA FREDAGAR
pA TNTERNET.(rNTE soM NU sONDAG KvALL) FrNNs
BESLUT I SSA STYREI.SE FRAN OKT 2OO9.
Nlgot som saknas? NYA MEDTEMMAR
N6got som 6r bra? 3ST NYA MEDLEMMAR 2O1O LIGGER
BRATILL NAC.TESTEN FOR KLUBB I SM.
N6got annat v6ft att n6mnas.,.? BRA MED SKYPE MOTEN
..HUR MANGA GANGER OM ARET KANSKE VARTREDJE
MANAD.

7.
8.

9.

10.
11 .

12.

a

a

BollnEis RK - SK3VJ
Edsbyns RK - SK3KH

o M6ten En g6ng i m6naden
Soderhamn; Faxe RK - SK3BP

. Klubbmdten varje onsdag
S6derhamn; FRO - SUIZZR
Hudiksvalls SA - SK3GA

o Mdten varje tisdag
Delsbo RK - SK3PH

a

a

a

a

a

a

Klubbens namn och signal Delsbo Radioklubb SK3PH
Ordfdrande Dan Andersson SM3MTQ
Hur mtnga medlemmar? Ca 2O
Ndr trdffas medlemmama? Tonsdagar ojdmna veckor kl
19.00 Klubbaftonen/dppet hus
Vart trdffas man? Klubblokal pt EDE SKOLA sedan 1973
Klubbens inriktning?? Amatdrradio pt Kortvtg samt V]tF
UHF samt BC-DXing pt mellanvtg och Kortvig samt FM
AKiviteter senaste 6ret som klubben anordnat eller varit med i
? 3 fielddays varav en SOTA och en Portabeltest samt
en vanlig fieldday p5 Nyvallkdlen



N8gra utmdrkelser, enskilt eller i grupp? Klubben har
vunnit NM I BC-DX 3 99r
Bedrivs utbildning i klubben? Nej, Skickar till Sundsvall
Har ni n6gra stcirre stdrningsproblem (QRM, QRN t.ex) bland
medlemmarna? Hur hanteras dessa problem inom klubben?
Lokala stdrningar pi Dagtid Ventilations styrning.
Ntgra fr8gor klubben och dess medlemmar vill fdra upp pt
distrilts- eller nationell niv6? nei.
Ntgot som saknas? NEI
N6got som tir bra? Kan inte komma p6 ntt fiirtillfiillet
NSgot annat viirt aft niimnas...? Kan inte komma pA nAt
ftir tillf5llet

13. Ljusdal; FRO - SL3ZYS

b. Vdsternorrland
1' sundsvalls 

H.?5#fsM3ESX, christer Bystr.m Krubben har 140
medlemmar

. Tr6fflariillar tisdagar kl. 19:00, i klubblokalen

. Klubben har utrustning ftir kortv8g och VHF

: lffi:#fi;tekniK miitinstrument, radioteknib losgbok i dator,
DX d uster, videdolwii I lar, triiffkvdl lar a ng8ende radiosa mba nd,
mm.)

. Studiebes6k

. SOTA aktiviteter

: ffffi'-:il"
. QSL sortering f6r distriK 3
. Sambandsuppdrag mm.

: !,?11iil,"ffiffi':Hl3 flffi: TJ,li;n,,. p6 kortv,g
2. Sundsvall; FRO - SL3ZR
3. Sundsvall; Telia IF RadioseK - SK3PY

4. Ange; FRO - SUTZXB

5. H6rndsandsSA-SK3AH
. Klubben best8r av 17 medlemmar och har moten ca 1 ggr per

mAnad
6. Hdrnosand; FRO -SL3ZB

7. Kramfors; Adalens SA - SK3IK
. Klubbens namn och signal: Adalens siindareamattirer SK3IK
. Ort: Nyland/Kramfors
. Ordfdrande: Jonas lonsson SM3TIW
. Hur m6nga medlemmar? 34 st
. N6r trdffas medlemmarna? Under den varma delen av tret

triiffas vi den 2.a och 4:e m6ndl agen varje m6nad. Kl 18.00 i
klubbstugan pt Nylandsberget. och under den kalla delen 2:a
m8ndagen varje mtnad pt biblioteket i Kramfors.

. Klubbens inriktning? Ingen speciell inriktning. Dock kcirs det
en hel del DX fr6n klubbstugan och n6gra medlemmar 5r
aKiva i olika tiivlingar typ SAC

. Aktiviteter senaste 6ret som klubben anordnat eller varit med
i ? Vi besdkte SK3MF, Utflykt med Adalen 3, Julbord.

. Bedrivs n8gon utbildning i klubben? Inte just nu.

a

a

a

a



. Finns 6nskem6l fr6n medlemmama om utbildning? Inte just
nu

. Har ni n6gra stdrre stdrningsproblem (QRM, QRN t.ex) bland
medlemmama? Hur hanteras dessa problem inom klubben?
Vissa medlemmar har problem, men det dr inget vi tagit upp i
klubben.

. N8gra frtgor klubben och dess medlemmar vill fcira upp pe
distrikts- eller nationell nivg? Nej.

. N6got som saknas? Nej.

. Tltta gdma in p6 vtr hemsida www.sk3ik.se

8. Kramfors; Kungsgtrdens RK - SK3GM

o Namn och signal : Kungsgtrdens Radioklubb, SK3GM
. Ort Nyland

i fui'#J:mL"#,',: ff m.twerksamheren
vilande

r Vaft trdffas man? Egen klubblokal? Ej egen lokal
. Klubbens inriktning? HF-VHF-Contat-triiffas&umgis

. AKiviteter senaste 6ret som klubben anordnat eller varit med i ?
Inget anordnat men deltagit i ett antal stiine tester, t.ex

i.t #trlliti!;,, enskirt erer i srupp? 1:a i sM ARRL-cw
MOST-O9 3:a i SM SAC-CW MOST-O9,6:a i norden.

. Bedrivs n6gon utbildning i klubben? I{ej

. Finns dnskemSl f€n medlemmama om utbildning? tGn
samverkan med andra klubbar vara vSlkommet i st fall? F.n
inga 6nskemtl.
Har ni n6gra stdrre stdrningsproblem (QRM, QRN t.ex) bland
medlemmama? Hur hanteras dessa problem inom klubben? Nej

1 . r"'"-";--[1g#1:fl:.i.J?T:,ffiL!;t$* 
| em ma r vi | | r<ira u pp pe

. Mdte en ggr per vecka
2. Sollefte8 FRO - SL3ZYE
3. JEirued; FRO - SL3ZAL
4. Ornskdldsvik; Gullingets RK - SK3LH

a. Jiimtland
1. Jemtlands RA - SK3JR

. Klubbens namn och signal = SK3JR

. ort = osrsRsuilo

. Ordfdrandes namn och signal = Sven-Henrik "Hinken"
Cistfory SM3SZW

. Hur m6nga medlemmar? = CA 80 *
o Ndr triiffas medlemmama? Dag och klockslag =Torsdag kl

19.OO 2. torsdagen i minaden klubbmdte
. Vaft frdffas man? Egen klubblokal? =TORPETT i byn Torrtsen

ca 7 km lt om 6SD
. Klubbens inriktning Inriktning Samband, utbildning,

contest och att fi en bra HF, och VHF station till
medlemmarna

. Aktiviteter senaste 6ret som klubben anordnat eller varit med i ?
Ett antal sambandsuppdrag, Fielddays isb med



amatiirradions dag, deltagit i SAC med klubbsignalen
SK3A,
N6gra utmtirkelser, enskilt eller i grupp? Har gttt bra i nAgra
contests, (1:a skandinavien i PSK63 QSO Party 2OO9
(SK3IR) 3:a i SAG SSB 2OO9,4:a i SAC CW 2OOt Vinnare
i poftabeltestens vAromgAng SSB (SA3AZK) 2:a i
Hiistomgingen (SA3AZK) resultatet fiir SK3A i SAC 2OO9
giiller MOST i Sverige

Bedrivs ntgon utbildning i klubben? Ja vi fiinstiker att ha
minst en kurs per 6r

Finns dnskem8lfrtn medlemmarna om utbildning? Kan
samverkan med andra klubbar vara vtilkommet i s8 fall?
Knappast aktuellt med tanke pt avsttndet

Har ni n6gra st6rre st6rningsproblem (QRM, QRN t.ex) bland
medlemmama? Hur hanteras dessa problem inom klubben? Inga
aktuella. Tas upp diskuteras och fiinsiiker hjSlpa till att
lii,sa

2. Ostersund; FRO - SL3ZV
3. Sveg; FRO - SL3ZAN
4. Utanede; King Chulalongkorn MemorialARS - SI9AM

8. dvriga frtgor
a. Repeaterq Echolin( APRS osv. N6t nytt, vart att nemna?

1. GEivleborg
Delsbo skall enl uppgift ha en ECHOLINK som fungerar

2. Vdsternorrland
Orrnskoldsvik skall enligt uppgift ha en fungerande APRS link

3. Jdmtland
Det finns en ECHOLINK 70 cm i SK3JR omrSde

b. Bulletinuppliisning
1. Statuskortv8gsbulletin

1. <SM3YKF>
SSA bulletinen l6ses pg HF av SM3YKF

2. Status VHF/UHF-bulletin
1. Gdvleborg

o Faxe-ndtet SK3BP sdndagar 09.30 6ver R6
<SM3MPN >och Echolink <SM3DYE-L>

. Skallfungera enl uppgift
. SK3BR 

T[* 
sdndasar kl 21.00 p6 R2 <SM3HG>

Ersdttare efter SM3RXC Olle 6ver Hudiksvall?
. Saknas ersdttare forndrvarande ingen bulle

Giivle/Sandviken?
. Saknar uppgifter

VdSernorrland
SK3BG Sundsvall sondagar kl 21.00 over R5
<sM3UQO>
Gul liinget/6-vik? Saknar uppgifter f6r ndruarande

2.
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. Solleftet/Kramfors? Ldses av SM3YKF
3. Jdmtland

. SK3JR Ostersund? Liises S6ndagar 20,30 p6 R6

9. Nesta Maite
DL3 8terkommer med agenda och m6tesplats och datum vid ett senare tillfrille.Mdtet
skall dock htllas innan SSA 8rsmdte iViixjd April 2011.

10. Maitet avslutas
DL3 Tomas tackade f6r visat intresse, dnskar alla en sdker hemresa samt forklarar
mdtet avslutat.

Antecknade deltagare p6 motet 2010-10-02

SM3HFD, SM3UQO, SA3BDM, SA3BEF, SM3FBM, SM3-8282, SM3XKW, SM3ESX, SM3TEFS,
SA3AWT, SM3I(YH, SM3XJD, SM3AL& SM3TLG, SM3FT, SM3GHN, SM3FVG, SM3GDT,
SM3JBE, SM3EGA SA3BKU, SM3EKD, SM3HG, SM3EV& SM3AF, SM3GHE, SM3CE&
SM3MTQ, SM3SF& SM3GFN, SM3LIV, SM3JQU, SM2GXN

SM3UQO
Mdtessekreterare

SM3MEH
Mdtesordfdrande

Bj6rn Ohlsson

SM3AF
Justeringsman

Tomas AOerg

Sten Backlund


