
Protokoll

          Höstmöte Distrikt 3 2017-10-28
                Tekniklandet Östersund
Närvarande: SM3GDT,SM3HTP,SM3GSK,SM3GFN,SA3BDR,SM3EFS,SM3EQF, 
SM3IVF,SA3AZK,SM3GHN,SM3IZR,SM3UMW,SM3MSA,SM3DAL,SM3YFX, 
SA6AVX,SM3AHM,SM3VRG och SM3IKQ                                                                    
Närvarande klubbar: SK3PH,SK3BP,SK3BG,SK3GA,SK3JR och NSRA

Tid: 10.30 Upprop

Plats: Mötessal Tekniklandet Östersund

Närvarande: 

1) Mötets öppnade

SM3GDT Hans öppnade mötet och förklarade deltagarna välkomna

2) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes SM3GDT Hans och till  sekreterare valdes SM3EQF Christer

4) Föregående protokoll

Punkter i föregående SSA protokoll som diskuterades. 

>Delegationsbeslutet från PTS till SSA om provförrättning och certifiering gäller tills 
vidare

>SSA har önskemål om att få införa instegscertifikat

>Det finns också ett önskemål om bättre utbildningsmaterial enligt förebilder från 
bl.a. Tyskland och Holland ex 3 alternativs frågor där 1 är rätt.

5) Information från och till SSA

>Pågående aktiviteter

>Översyn av frågor i certifikatsprov

>Provförrättarhandboken är uppdaterad och konceptboken är digitaliserad.

> Utbildningspaket för matematik är under utarbetande



>Videokanal SSA-play är under utarbetande.

>EMF paket är utarbetat finns på SSA hemsida

>Samband hanteras av ny sektionsledare SA6RTJ Bernt Eriksson

>SSA planerar byte av IT-plattform och leverantör .

>Ny broschyr om amatörradio är underutarbetande från SSA.

>QTC trycks nu hos ny leverantör vilket bla. ger kostnadsbesparing. Reportagen 
skall bli mer professionellt utarbetade samt fokusera mer på radioteknik.

> SSA har utarbetat och fastställt organisationsstruktur och befattningsbeskrivningar.

>Medlemsstatistik c:a 9500 radioamatörer i Sverige varav 4583 är SSA-medlemmar.

>Evenemang 2018 Årsmöte och loppis i Eskilstuna

>SSA har utarbetat en Vision för 2018

>>Samlande kraft för Sveriges radioamatörer

>>Värna om tilldelade frekvensband, teknisk utveckling, samhällsnytta, fortsatt pionjäranda.

>>Fokusera på medlemmars behov.

>>Vara en resurs gentemot myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet.

>>Värna om amatörradioverksamheten med marknadsföring och utveckling.

6) Aktuella distrikt-3-frågor
och rapporter från distriktets funktionärer

1. Samband aktuellt läge

SK3BG och SK3JR har ett antal rallysambandsuppdrag varje år. Sollefteå arbetar i 
närmare samarbete i FRO.

2. EMF-frågor

Materialet från Petter SM3PXO finns på SSA.se

3. Ungdoms verksamhet

Skolprojektet i distrikt 3 redovisades. 

4. Repeater, digitala och DV frågor

Repeatrar.

>Gävle 2s DMR 1 st D-star.

>Söderhamn 1 D-star planerar för 2 DMR

>Hudiksvall 1 FM 1 D-star och en FM

>Bollnäs 1 D-stat 1 FM



>Edsbyn repeater flyttad till Bollnäs.

>Sundsvall 2 DMR via AMPRNET

>Jämtland 1 D-star 1 FM i Östersund SM3IVF Duved 1 repeater samt SM3YFX Lars-
Gunnar D-star i Föllinge.

>Subtons användning är inte homogen i alla distrikt.

>Utvecklingen av digitala moder går allt mer mot användning av DMR pga stark 
marknadsutveckling på produkter. Kryptering är tillåten i DMR.

>Multimode repeatrar kan relativt enkelt genomföras genom en Raspberry Pi samt 
ett modemkort för ungefär 1.000 sek Källa SM3EFS.

5. Övriga frågor och rapporter

Inget att rapportera.

7) Kort rapportering av klubbaktiviteter närvarande klubbar
Gävleborg:
Västernorrland:
Jämtland:

8) Övriga frågor

>Genom ökat samarbete med FRO kan vi nyttja dess legitimitet och organisation för 
samhällsnyttiga insatser. De lokala klubbarna har oftast mycket olika organisation 
och resurser. I insatser behövs tydlig hantering av försäkringsfrågor och utrustning i 
vissa sammanhang.

9) Plats och tidpunkt för nästa möte

10) Mötets avslutande
Lunch ca kl 12.00 – 12.30
Visning av Tekniklandet

>Efter mötet visades Garnisonsmuseet och Flyg och Lotta museet. .
Avslut senast kl 15.00                                                                                                  

Vid protokollet: Justeras:

SM3EQF Christer SM3GDT Hans


