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Protokol lSSA Hostmdte distr ikt  3 pe SI9AM Utanede, Lordag 20L3-10-05

Ndrvarande:SM3GDT, SM3FJF, SM3LlV, SMoJZT, SM3DMP, SM3EFS, XVgTH + XYL, SM3GHE,
SM3EAE, SM3LDP, SM3YKF, SA3BPG, SM3GHQ, SA3BKF, SM3WMU, SM3EFS, SM3PHZ, SM3XKW,
SM3RAB, SM3VES, SM3PHM, SM3CER, SMsGZE, SM3TSZ, SM3HKN, SM3PXO, SA3BXA, SM3ESX,
SM3AWT, SM3UMW och Viktor Fr iskman.

Sf DL3, SM3GDT, Hans Sodenkamp dppnade motet och hdlsade al la vi i lkomna.

SZ Dagordningen l i istes upp och faststdl ldes

Sg Ti l l  Ordforande for motet valdes SM3GDT.
Ti l l  Sekreterare valdes SM3GHQ, Lars Hedstrom
Til lJusterare valdes SM3GHE, Ni ls Berglund

S+ Foregiende protokol l  ldstes igenom och lades t i l l  handl ingarna

55 Information fr in och t i l l  SSA.
SM3WMU, Tomas Vikman, informerade om arbetsl i iget ni i r  det gSl ler provfr igebank

och det arbete som bedrivs t i l lsammans med PTS. SM6CNN, Anders Larsson,
sammanstdl ler provfrdgebanken som trol igen kommer att  vara klart
til | 6 rsskiftet. N uva ra nde provfr6gor gd I ler fortfa ra nde.

Enl igt  PTS skal l  nedklassning av t id igare Cert  ej  ske.

Provfrigegruppen vilar och avvaktar nya besked frin PTS.

Informerades om SSA:s ungdomssatsning och om att SSA kan tdcka kostnader for resor
och logi .

Motet anser att  SSA inte har informerat s ina medlemmar p6 ett  sakl igt  och bra sdtt  ndr
det gdl ler provfrdgegruppens arbete och ungdomssatsningen. Information m6ste bl i
bdttre, tydligare och ldttare att hitta.

Informerad om de EMC-mdtningar som dr gjorda ddr 25 st  LED-lampor dr anmdlda t i l l
Elsdkerhetsverket och att 5 st har f6tt sdljstopp.

S0 Ungdomsverksamhet / Lager i distrikt 3
SM3FJF, Jorgen Norrmen, presenterade ungdomssatsningen i  Utanede och visa bi lder
frdn detta mycket uppskattade ldger.

5l Aktuella distrikt-3 frigor.
SM3FJF avg6r som valberedare f6r Y- ldn och en ny s6dan sokes.

Ra pport frSn distriktets funktiondrer:

Utbild ning och provforrettning

Frigan kvarst6r att SK3JR och SK3BG har behov av flera provforriittare och att flera
klubbar bor bedriva utbi ldning.
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Nddsamband och sambandsfrdgor:
SSA bdr salnordna denna fr6ga centralt eftersom det skiljer sig frin l5n till ldn hur
man hanterar detta.

Avstorning och stdrnings frAgor:
Slamtommarbilar ROLBA stor mycket pi 70 cm och detta bdr man titta ndrmare p6.

Repeater frigor:
SK3JR har en ny repeater / hotspot for Dstar pd RU 365

Rapport frdn klubbarna i distriktet.
Ndrvarande klubbar beskrev sin verksamhet.

Ovriga frigor.
FRO Solleftei fdreslir att man skapar en novissida i QTC som alltid finns pi
mittuppslaget sa att den gdr att ta ur och spara i en pdrm.

Var virmiitet skall dga rum dr inte klart.Sro
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SM3GHE Justeri


