
Sveriges Sändaramatörer Distrikt 3

Protokoll SSA Vårmöte Gävle 11 april 2015

Plats: SL3ZZW FRO Gästrikland 

Närvarande: SM3HKN, SM3FJF, SM3EMJ, SM5DHQ, SM3EFS, SM3HJN och SM3GDT

Närvarande klubbar: SK3GK, SL3ZZW, SI9AM, SK3BG, SK3SN, SK3BP och SK3BR

1. DL3, SM3GDT, Hans Sodenkamp förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen lästes upp och fastställdes.

3. Till Ordförande för mötet valdes SM3GDT, Hans Sodenkamp

Till sekreterare valdes SM3HKN, Kenneth Friskman

4. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

5. SM3GDT, Hans informerade från SSA. Hans visade upp SSA's versamhetsplan för 2015.    
Arbete pågår att engagera ungdomar samt utveckla föreningen för att visa 
samhällsnyttan av amatörradio. 

IARU 90 år 2015, en jubileumssignal för 2015 kan sökas via respektive distriktsledare. 
För distrikt 3, län X Y Z gäller signalen SJ90IARU.De som är intresserade måste meddela 
vilka dagar och tider de vill boka sig för, och det är viktigt att signalen inte delas ut till 
flera personer samtidigt. Mode och band får var och en bestämma själva.

Sm3FJF, Jörgen informerade om provfrågebanken, vissa frågor behöver förbättras och 
modifieras.



6. SSA's ungdomsverksamhet gäller ungdomar mellan 12-25 år.

Ett veckoslut med inriktning på contest har hållits hos hos SI9AM där hälften av 
deltagarna var ungdomar. Bidrag till amatörradiokurser för ungdomar kan sökas ur 
SSA's ungdomsfond.

7. Aktuella distrikt-3-frågor och rapporter från funktionärer.

1. Underlag till förändring av kursboken för amatörradiocertifikat håller på att tas 
fram av SM3FJF, Jörgen och SM3ESX, Christer. Underlaget kommer att lämnas över till 
kommande redaktörer för kursboken.

2. Repeater, analoga, digitala och digital voice. För närvarande är det vissa problem 
med inbördes störningar mellan repeatrar i området runt Hudiksvall. Övriga repeatrar 
fungerar bra.

3. Övrig frågor och rapporter. Inget att rapportera.

4. Klubbledarträff Hudiksvall 31 januri 2015. Möte mellan alla klubb-/föreningsledare 
i SM3 för att diskutera samarbete. Namnuppgifter på sambandsansvariga i varje klubb 
skickas in till SM3GDT, Hans för att SM3MEH, Tomas skall kunna föra in uppgifterna på 
internetsidan http://radiosambandxyz.se/.  På mötet diskuterade även 
ungdomsverksamhet, kurs i ny teknik, vidareutbildning och möten för att lära sig 
hantera amatörradiostationer.

8. Rapporter från klubbarna.

Gävleborg: 

SK3GK Gävle: SM3EMJ, Mats klubben har 10 träffar per år där 20 - 25 personer deltar 
varje gång. Föreningen har ca 90 medlemmar. Klubben har föredrag som 
huvudtema.Styrelsen har möte varannan månad. Fieldday en gång/år.

SM3GDT, Hans informerade om SK3BR Bollnäs: endast repeaterverksamhet. SK3VJ: 
återuppstart, ny ordförande, ny styrelse, ingen lokal. SK3BP Söderhamn: lite 
verksamhet, egen lokal. SL3ZZR FRO Söderhamn: verksamhet, egen lokal. SK3PH 
Delsbo: flera aktiviteter, amatörradiokurs i egen regi, provförrättare i klubben, ny 
kurs planeras. SL3ZZW FRO Gästrikland: SM3HKN, Kenneth informerade, ingen 
föreningsaktivitet. Introduktion till FRO planeras. 

http://radiosambandxyz.se/


Västernorrland:

SK3BG Sundsvall: SM3FJF, Jörgen  klubben har möten varje tisdag, ca 3 av 4 möten har 
föredrag. Träffkvällar för att visa upp egen utrustning. Omfattande radioutrustning, 
livaktig sambandssektion. Ubildning för amatörradio. Hemsö läger med radiokörning 
utanför Hänösand en helg/år. SI9AM vidThailändska paviljongen har hållit "Contest 
University" med bidrag från SSA's ungdomsfond, hälften av deltagarna ungdomar. 8 
radioklubbar stöder SI9AM. Sambandsuppdrag vid Diggiloo 11/7. SK3LH Örnsköldsvik: 
Klubben har kommit igång med 2 D-star repeatrar.

SK3JR Östersund:Samarbete med räddningstjänsten och polisen har inletts. Teknik 
landet är värt ett besök. Klubben håller CERT-utbildninghösten 2015 med start i 
oktober. SL3ZYE Sollefteå: Lite amatörradioverksamhet. Startat Sollefteå Närradio. 2 st 
FRO:are har tagit amatörradiocertifikat förra sommaren.

9. Övriga frågor

SM3HJN Erik frågade hur många provförättare det finns i X-län, det finns 1, SM3BIB. Vid 
behov kanske SM3OMO kan ställa upp?

Samarbete vid sambandsuppdrag: SM3GDT önskar få in lista på sambandsansvariga i 
varje klubb. En sida på internet finns för att underlätta samordningen: 
radiosambandxyz.se.

10. Plats och tidpunkt för nästa möte.

SM3GDT föreslår Tekniklandet i Östersund, förslag på datum 26 sep eller 1 okt. 
Definitivt datum meddelas senare.

   11. SM3GDT Hans Sodenkamp tackade för uppmärksmheten och förklarade vårens SM3-
möte avslutat

SMGDT Mötesordförande SM3HKN Mötessekreterare

Justeringsman


