
Protokoll Vårmöte Distrikt 3 2016-04-09
SK3BG Sundsvall

Tid:  2016-04-09 kl10.30 

Plats:  SK3BG Paviljonvägen 11, Sundsvall

Närvarande: SM3GDT,SM3GFN, SA3BDR, SM3CWE,SM3LDP,SM3PXO,SA3PXO, SM3PXO,SA3BXA, 
SM3EFS, SM3SWO, SA3BRZX, SM3FJF, SM3LIV, SM3EXS, SM3NFB, SM3MEH, SM3HFD, 
SA3BPG

Klubbar:   SK3PH, SK3JR, SH3AH, SK3BG

1. Mötes öppnande

Hans/GDT välkomnade och  öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

3. Vad av ordförande

Mötet valde enhälligt

 Hans SM3GDT som mötesordförande
 Markku SM3LDP som mötessekreterare

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks genom utan anmärkning. Hans/GDT rapporterade att repeater problem i 
söder är lösta.

5. Information från och till SSA

PTS tillsyn gällande följande:

 PTS anmärkning angående kunskapsbevis/certifikat
 PTS anmärkning angående provhandling

Det finns Idéer att sammanföra provrättare för att harmonisera.
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6. Aktuella distrikt-3-frågor

6.1 Samband Thomas SM3MEH

Samband Sundsvall samarbetsplattform mellan FRO och SK3BG och har ca 20 aktiva medlemmar. Tomas 
presenterade  ett förslag om samband inom distrikt 3 /xyz län enligt följande:

Ett förslag…

….är att vi inom distrikt 3 / XYZ-län som bedriver eller vill bedriva verksamhet inom nöd- och 
radiosamband sätter oss ned och inleder en samarbetsdiskussion

…är att i första hand bilda en”samverkansplattform” där vi lär känna varandras organisationer, tekniska 
och kompetensmässiga resurser, uppdragsmässiga underlag osv

…är att vi enas om en informations- och marknadsföringspolicy innefattande hur vi ska agera och synas 
utåt mot våra befintliga och kommande uppdragsgivare och inåt mot våra medlemmar och andra  
intressenter.

…är att sjösätta en gemensam webbplats typ www.radiosambandxyz.se där alla organisationer aktivt får 
bidra med underlag för att upprätthålla en aktiv och aktuell hemsida.

Ett par hypotetiska exemplar i fred och i kris presenterats.                                     

 Följande punkter diskuterades:
o om webbsidan ”Radiosamband XYZ”
o Synpunkter om sambandsuppdrag – vad tycker andra klubbar
o Diskussion huruvida MSB borde styra samverkan dvs komma uppifrån. Kommunerna är 

självständiga beslutar själv hur mycket de behöver hjälp.
o FRG ,  Frivilliga Resursgruppen,  som styrs av Sveriges Civilförsvarsförbund,   är också 

intresserad om samband.
o FRO samverkan och FRO framtidsplaner är viktigt för samband men inte tvingande. 
o Inventering av sambandsansvariga inom klubbar gav inget större utfall. Klubbar borde 

utse sambands ansvarig. Frågan ställ igen med hänvisning att regioner och klubbar bör 
samordnas. 

Hans/GDT vill gå vidare genom att lämna Tomas/MEH:s material till klubbar, FRO och SSA:s 
sambandsledare. 

Tomas /MEH föreslog att ha regional sambandsgrupp Radiosamband XYZ.se som plattform.  Tomas MEH 
ställer upp frivilligt att leda. Behövs representanter från olika regioner och klubbar för att kunna börja 
diskutera gemensamma ärenden.
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6.2 EMF-frågor Petter SM3PXO

Petter/PXO  presentation handlade om  Elektromagnetiska fält (EMF) och påverkan på människan.

Vad säger lagar och regler och internationella överenskommelser? Följande reglerar EMF idag

 ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) råd och riktlinjer 
gällande av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

 EG-rådets rekommendationer om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält.

 SSMFS 2008 strålskyddsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska fält

I Sverige har SSM tillsynsansvar att se till att strålkällor inte orsakar nivåer som överskrider de 
internationella överenskomna gränsvärden för elektromagnetiska fält.

Utgångspunkten för diskussion under presentation var att förstå och veta  hur ser EMF ut under 
antennen? Petter redovisade relationer och påverkan av följande faktorer: Medeleffekt, sändningstid och
antenntyp.

Det finns en arbetsgrupp där är följande riksorganisationer är presenterade: SSA, FRO, ESR 
(Experimenterande svenska Radioamatörer). Det finns konsensus mellan föreningar och ett gemensamt 
synsätt om EMF. Gruppens diskussionspart är PTT.

Det saknas sammanställda och verifierade uppgifter om ”Hur många radioamatörer har /är nära 
gränsvärden”. Likaväl finns ingen vetskap om ”Hur och om amatörer följer referensvärden”. Det behövs 
informations- och utbildningsmaterial för nya kommande amatörer dock  återstår svår fråga hur fås 
denna information till befintliga amatörer.

6.3 Ungdomsverksamhet, skolprojekt SM3FJF Jörgen SM3EXS Christer.

Christer/ESX redovisade etapp 2 från skolprojekt. 

Erfarenhet från etapp2 

 Att  komma in till skolan och undervisa är omöjligt utan engagerad lärare. Det behövs ändring 
/tillägg till läroplan och är en tung administrativ process.

 Elever  fick anmäla sig frivilligt till denna etapp. Utfallet var 50% Erikslund skola i Ånge, 
medelvärdet för alla skolor och årgångar var 20%.

 Pedagogiskt att börja med PSK eftersom alla kan se hur QSO utvecklas och elever har stor 
datorvana.

 Fysiskt jordklot är bra medel att förklara grey line samt förklara var finns olika läder i cirkulär 
kartan. 
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Jörgen/FJF  redovisade etapp3 från skolprojektet: 

Fem  elever hade frivilligt anmäld sig att köra en rysk contest och samtidigt få en ”Contest University 
light” utbildning. Elever hade snabb inlärningsförmåga och över 80 QSO kördes. Jörgen/FJF körde första 
QSO:n för att visa principer i contest, resten skötte elever själva, helt fantastiskt.

Pågående aktiviteter.

På räddningsskolan i Sandön pågår förberedelser för amatörradio utbildning. Vecka  v 15 körs 
amatörutbildning för ca tio elever. Utbildning är del av deras elevarbete. Väldigt positiva signaler från 
elever och lärare. 

6.4  Repeater, digitala och DV-frågor.

Hans /GDT rapporterade att det finns fortfarande konflikter med repeater frekvenser. Repeater ansvariga
borde ha kontakt med varandra för att  säkra om samordning. Inget konkret förslag finns hur denna 
samordning skall ske.

För närvarande fungerar D-star nätet med repeatrar och hot-spottar bra och aktivitet är hyfsad bra. Det 
finns nu även både Fusion handapparater och repeatrar på gång. Det finns ingen samordning gällande 
hur och om olika digi-mod kopplas ihop, tekniskt är detta möjligt.  

7. Kort rapportering av klubbaktiviteter närvarande kubbar

Gävleborg:

Ingen klubbrepresentant på plats. Hans/GDT gav kort sammanfattning . Gävle SK3GK,  månadsmöte och 
fieldday aktiviter på våren. I Bollnäs har SK3BR Bollnäs Radio Amatörer och SK3VJ – Bollnäs Radioklubb 
inlett samarbete. Verksamhet i Söderhamn är låg. 

Västernorrland: 

Sundsvall SK3BG: Klubbkväll varje tisdag med föredrag samt SF3HF-aktiviteter under 29/4-1/5. 

Härnösand SK3AH: Klubbmöte var annan torsdag och har inlett samarbete med datorföreningen. 
Repeater är aktiv. Värvning av gamla medlemmar pågår.

Jämtland:

Östersund: SK3JR är för närvarande utan klubblokal, jakt på ny lokal pågår. Planerade aktiviteter på 
hösten är certifieringskurs som ordnas som ett antal veckomöte samt deltagande på olika  
sambanduppdrag.
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Utanede SI9AM: gemensam klubb för 8 klubbar inom distriktet. Årsmöte ordnas 16/4.  Besökare senaste 
åren har kommit från Tyskland, Frankrike och  Tunisien. Styrelsen vill ha skandinaviska besökare. SI9AM 
kommer att göra reklam i Friederichshafens amatörevent. Stora aktivitet under året kommer att vara  
DIGGILOO som kräver femtiotal personer från olika klubbar.

 8. Övriga frågor

Markku/LDP från SK3BG presenterade ett intressant call sign att ta itu.  SK3BG har fått erbjudande från 
en tysk amatör,  samordnare  mellan amatörradio och Rotary att aktivera call sign SM0POLIO (noll polio i 
Sverige). Rotary skulle sponsra med QSL kort i utbyte att man har donationsadress till Poliobekämpning i 
världen på baksidan samt en viss textmassa. SK3BG anser sig att ha tillräckligt aktiviteter och special call 
signs under året och erbjöd kontaktytan till någon annan klubb. Hans/GDT föreslog att kontakta SSA om 
detta.

9. Plats och tidpunkt för nästa möte

Nästa möte , höstmötet, ordnas i  Härnösand. Hans /GDT återkommer med tidpunkt senare.

10. Mötet avslutades.

Hans/GDT tackade SK3BG, deltagarna och presentatörerna för engagemanget.

Hans/GDT  avslutade mötet.

Vid protokollet: SM3LDP Markku
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