
Protokoll SSA Vår/årsmöte distrikt 3 i Sundsvall 

Lördagen 2013-03-09 

Mötet hölls i SK3BG:s lokaler Paviljongvägen 11 i Sundsvall. Ett 30 tal Hams hade hörsammat 
kallelsen till mötet. En närvarolista finns i slutet av protokollet.

Mötet startade med upprop kl 10.00

Christer SM3ESX SK3BG:s ordförande hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande
DL3 / Hans SM3GDT öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna till 
SK3BG:s lokaler.

2. Genomgång av agendan för mötet gjordes och fastställdes.

3. Val av mötesordförande samt sekreterare och justeringsman.
Till mötesordförande valdes sittande SM3GDT Hans
Till mötessekreterare valdes SA3BPE Henrik
Till protokolljusterare valdes SM3ZBB Lars och SM3GSK Clas-Olof

4. Föregående SM3 mötesprotokoll 
deltagare fick den i pappersform och kunde läsa igenom. Protokollet godkändes

5. Information om och till SSA
          Tore SM0DZB SSA:s ordförande beskrev dagsläget för SSA och visade en                   

verksamhetsplan för 2013. Några punkter ur den:

• PTS                                                                                                               
Nytt band 472-479 kHz,  höjd effekt på delar av 160 m, fortsatt amatörradio inom 
bandet 2,3 GHz, höjd effekt på 6 meter, experimenttillstånd på 70 MHz, nytt 
amatörband 5 MHz (experimentband). Revision av provfrågor där arbetet pågår. FRO 
och SSA är överens om att använda SSA:s frågebank.

• Klubbarna                                                                                                       
SSA ser gärna föredrag och inspirationsaktiviteter hos klubbarna, gärna i samband 
med ungdomsverksamhet. SSA ger ekonomiskt stöd till ungdomsverksamhet.     
Ta väl hand om nyblivna radioamatörer på klubbarna var budskapet             
Fler förslag från mötesdeltagarna för att öka klubbverksamheten kom upp bl.a. 
aktioner, besök på andra klubbar, byggen mm.

• Medlemsservice         
Frågor angående utgivning av QTC, Ny teknikplattform för SSA.se, QSL-service, 
kansliservice togs upp här. När det gäller SSA:s hemsida pågår upphandling till    
en ny plattform. Arbetet med den nya kontestroboten är igång.            
QTC behöver skribenter, artiklar är välkomna.



• Ekonomi
SSA:s ekonomi är god. Medlemstalet håller sig konstant rund ca 5500 och ett
flertal donationer har inkommit, varav ett par är dedikerade till 
ungdomsverksamhet.

• EMC-mätningar.
SSA samarbetar med Elsäkerhetsverket och hjälper till med mätningar.

• Nya funktionärer
SM6JSM Erik ny HF-funktionär, SM6EAN Mats ny VHF/UHF funktionär.
Ny DL0 SA0BYA Viktor och en ny webbredaktör SM7DZV Erik.

                                   
6.   Ungdomsverksamhet / läger i distrikt 3          

SA5BJM Johan visade en presentation om SK0YT Youth Team SSA:s satsning       
på ungdomsverksamheten. Lägret vid Kvarnberget norr om Stockholm med unga 
nyblivna radioamatörer från olika delar av landet har fallit väl ut. Konceptet med       
att låta dom prova på det mesta inom amatörradio gav mersmak. Ett liknade läger 
diskuterades för distrikt 3. SM3FJF föreslog SI9AM som alternativ 9-11 augusti.

7.   Aktuella distrikt-3-frågor                                                                             
a.    Rapport från distriktets funktionärer:     
   1. Utbildning – provförrättning                                 
       SK3JR och SK3BG ville ha fler provförrättare. Det behövs också fler klubbar   
       som bedriver utbildning. SM0DZB poängterade att PTS ställer höga krav på    
       provförrättare.

   2. Nödsamband och sambandsfrågor:              
      SM3MEH Tomas presenterade SK3BG:s sambandsverksamhet över tiden        
      2009-2013 där man numera samarbetar med FRO, räddningsverket och polis.      
     ”Samarbete och samverkan”.  www.radiosambandxyz.se

      SM3GHE Nils presenterade Sollefteå FRO.s sambandsverksamhet ”FRG” ,        
      Frivilliga Resursgruppen, som 122 kommuner är anslutna till. Han beskrev        
      hur man arbetar bl.a. i Örnsköldsvik och Sollefteås kommun. www.civil.se

   3. Avstörning och störningsfrågor:       
      Den nya avstörningsfunktionären i Jämtland/Härjedalen är SM3PXO Petter.        
      Budskapet: Analysera, lokalisera och till sist anmäla. Det är numera så att vi blir 
     störda och inte tvärtom. Förslag/fråga: SSA bör vidare utbilda avstörnings- 
     funktionärer och bör väskorna uppdateras till dagens förhållande.                         

             4. Repeaterfrågor:          
      SA3BIB Johan berättade att ordning råder i distrikt 3. En aktuell repeaterkarta 
      finns på www.ssa.se. SK3BR har övertagit ansvaret för 145.675 ”Hassela” och 
      145.625 ”Jämtland”. 

 b.  Klubbledarträffar via Skype?          
      För att kunna genomföra träffar via Skype behövs det aktuella kontaktuppgifter. 
      

http://www.radiosambandxyz.se/


8.  Rapport från klubbarna i distriktet 
     Närvarande klubbfunktionärer beskrev klubbverksamheter. De stora klubbarna har 
     hög aktivitet såsom radiosamband, utbildning, byggverksamhet, föredrag och   
     deltar i tester. Flertalet av klubbarna träffas bara en gång i månaden. Ofta såna 
     som inte förfogar över en egen lokal. Några klubbar administrerar bara repeatrar 
     och träffas sällan eller via Skype. Några av FRO:s mindre lokala klubbar har liten 
     eller ingen verksamhet efter hopslagningen till stora distrikt. Undantag här är  
     Sollefteå och Söderhamn. SI9AM planerar för ett ungdomsläger och önskar även 
     fler utländska och svenska besökare som vill köra radio därifrån.

  

Antecknade deltagare på mötet:                                                                          
SM3GDT, SM3GEN, SM3FJF, SM3ESX, SM3IZB, SA3BSU, SA3BKP, SM3JQU, SM3FXL, SM3EXM, 
SA3BDR, SM0DZB, SA5BJM, SM3YKQ, SM3AF, SM3MEH, SM3RAB, SM3XKW, SM3HFD, 
SM3OWE, SM3HKN, SA3BPE, SM3JGG, SM3GFS, SM3GHE, SM3UQU, SM3ZBB, SM3GSK, 
SA3BPG, SA3BIB, SM3LIV, SA3BRX.

Närvarande klubbar:                                                                
SK3PH, SK3BR, SK3JR, SK3BG, SK3LH, SSA, SK0VX, SK3IK, SK3GK, SL3ZYE, SK3SN, SL3ZZW

SA3BPE   SM3GDT
Mötessekreterare   Mötesordförande

…………………………………………………..   ………..……………………………………….
Henrik Persson   Hans Sodenkamp

SM3ZBB SM3GSK
Justeringsman Justeringsman

…………………………………………………. ………………………………………………….
Lars Ericsson Clas-Olof Bergman


