


Nedanstående uppgifter per 2017-12-31

1. Om SSA
Totalt antal medlemmar i SSA:
4775 stycken

Totalt antal föreningar som är medlemmar i SSA:
209 stycken

Ange vem som är ordförande för SSA:
Anders Larsson, 19440624-XXXX, +49 6136 9237262, sm6cnn@ssa.se

Ange vem som är utbildningsansvarig för SSA:
Jonas Hultin, 19660310-XXXX, 076-1153751, sm5phu@ssa.se

2. Provförrättning
2.1 Utförda prov år 2017
Antal tillfällen när provförrättning ägt rum:
56 stycken

Totalt antal inlämnade prov vid de tillfällena:
178 stycken

Totalt antal godkända prov:
107 stycken

Totalt antal underkända prov:
71 stycken

Antal teknikprov 176 Antal reglementsprov 152

Antal godkända teknikprov 122 Antal godkända reglementsprov 113

 

2.2 Provförrättare
Totalt antal provförrättare:
Se nedan.

Redogör för vilka krav som SSA ställt på provförrättarna under året när det gäller att definiera krav 
på antal genomförda prov per år, dess resultat och tiden sedan senaste förrättade prov, och hur 
det skiljer sig från föregående år.

SSA prioriterar att provförrättare ska finnas tillgängliga över hela landet. Vid utgången av 2017 
fanns 30 provförrättare förordnade, från Boden i norr till Bara i söder, från Stenungsund i väster till 
Ljugarn i öster. Med något hundratal certifierade amatörer under ett år faller det sig naturligt att 
några provförrättare får relativt glest mellan förrättningarna, i synnerhet som majoriteten av nya 
amatörer tillkommer i storstadsregionerna. Det förekommer att provförrättare inte förrättar något 
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prov alls under ett år. Det är också av vikt att man inte ska behöva vänta orimligt länge på att få 
avlägga prov. Därför kan flera provförrättare ibland kan finnas förordnade i samma område.

Rekryteringen av nya provförrättare har under senare tid blivit allt svårare. Många hoppar av sina 
uppdrag, ibland eftersom man upplever uppdraget som otacksamt. Under de senaste tre åren har 
antalet förordnade provförrättare minskat med cirka 30 procent.

Av dessa skäl ställer SSA för närvarande inga krav på antal förrättade prov.

Redogör för hur SSA arbetat under året med vidareutbildning och regelbundna avstämningar med 
sina provförrättare.

I december skickades mejl till samtliga provförrättare med en summering av årets verksamhet. Där
togs upp ett antal frågor som framkommit vid PTS tillsyn och vid vår interna granskning. I ett antal 
konkreta punkter avhandlades hur kvalitén i provförrättning kn förbättras. Ett förslag till uppdaterad
provförrättarhandbok har distribuerats och några kommentarer har inkommit från provförrättarna. 
Arbetet med ny utgåva av handboken beräknas avslutat under februari 2018. 

Redogör för eventuella problem eller klagomål som uppkommit med anledning av provförrättarna 
och hur det har hanterats. Ange också om någon provförrättare fråntagits sin behörighet att förrätta
prov genom beslut av SSA, och i så fall varför.

I samband med PTS tillsyn har framkommit brister i rättning av ett antal prov. SSA har kontaktat 
berörda provförrättare med förtydligande instruktioner för att undvika upprepningar.

Under 2017 har resultatet på två teknikprov överklagats med hänvisning till brister i formulering av 
frågor. Efter samråd med PTS handläggare har en överklagan avslagits och en bifallits.

Under 2017 har inga klagomål inkommit mot några provförrättare. Inga provförrättare har fråntagits
sin behörighet.

3. Amatörradiocertifikat
Ange totalt antal tilldelade amatörradiocertifikat under året:
107 stycken

4. Tilldelade anropssignaler ur SA-serien under 2017
Ange totalt antal tilldelade anropssignaler ur SA-serien:
107 + 16 stycken (se HAREC).

Varav, antal i samband med utfärdande av amatörradiocertifikat:
107 stycken

Varav, antal i övrigt (t.ex. inflyttade amatörer från andra HAREC-länder:
16 stycken. 4 stycken har bytt anropssignal.
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5. Tilldelade anropssignaler till föreningar ur SK-serien under 2017
Totalt antal gällande anropssignaler ur SK-serien:
516 stycken

Totalt antal tilldelade anropssignaler till föreningar ur SK-serien:
4 stycken

• Varav antalet permanenta:
1 stycken

• Varav antalet tillfälliga:
3 stycken

• Varav antalet avslagna ansökningar:
0 stycken

6. Tilldelade tillfälliga anropssignaler under 2017
Totalt antal gällande tillfälliga anropssignaler:
516 stycken

Totalt antal gällande tillfälliga anropssignaler ur SG-serien:
93 stycken

Ange uppgifter om tilldelade tillfälliga anropssignaler ur serierna SB–SH, SI, SK, SM, 7S och 8S i 
tabellen nedan. Ange totalt antalet tilldelade anropssignaler (nytilldelningar respektive 
förlängningar), samt antalet ansökningar som avslagits.

Serie Nytilldelningar Förlängningar Totalt Antal avslag

SB 2 18 20 0

SC 10 12 22 2

SD 6 25 31 0

SE 9 59 68 3

SF 4 23 27 0

SG 16 77 93 0

SH 0 3 3 0

SI 1 20 21 0

SJ 0 14 14 0

SK 3 15 18 0

SM 13 89 102 2

7S 4 32 36 1

8S 6 27 33 1

Deltotal 74 414 488 9
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Serie Nytilldelningar Förlängningar Totalt Antal avslag

SA 0 28 28 0

Totalt 74 442 516 9

7. Register över anropssignaler
Totalt antal gällande signaler i register över anropssignalerna:
SA: 2070
SM: 10986
SA/SK: 410 (permanenta)
Tillfälliga anropssignaler: 516

Redogör för vilka rutiner finns för att hålla registret över anropssignalerna uppdaterat och 
eventuella förändringar i rutinerna som skett under året.

Per formulär på ssa.se, mail och telefon meddelas kansliet årligen mer än 1000 uppdateringar av 
kontaktinformation och namn på innehavare av anropssignal. Kompletterande information erhålls 
även genom sökning i och på Internet tillgängliga register. 

8. Övrigt
Utöver det som angivits ovan, redogör för hur SSA under året har hanterat de delegerade 
uppgifterna avseende punkterna 1(a)–(i) i delegationsbeslutet och hur SSA arbetar med att se till 
att utförandet av uppgifterna skett i enlighet med gällande lag och föreskrifter (t.ex. vilka 
kvalitetssäkrande åtgärder har SSA vidtagit). Redogörelsen kan exempelvis innehålla uppgifter om 
vilken typ av uppgift som vidtagits, hur ofta och vem som utfört eller varit ansvarig för den.

En uppdatering och komplettering av vårt utbildningsmaterial har genomförts.Tillsättandet av 
bisittare har eliminerat osäkerhet om provförrättningarnas integritet.

Ett tillsynsärende har behandlats och besvarats. Vår rekommendation är att införa provförrättning 
online. Detta för att säkerställa att rättning görs korrekt och för att rationalisera den stora 
arbetsinsats som krävs för certifiering.

• Extra kontroller, före certifiering, med feedback till provförrättarna har genomförts för prov 
genomförda efter tillsynsrapporten. Tre styrelsemedlemmar har genomfört kontrollerna.

• Manuellt utskrivna certifikat har ersatts av utskrift från SSA databas.

• Formulär för rapportering till PTS av tilldelade tillfälliga anropssignaler har kompletterats 
med ytterligare rubriker för att säkerställa att föreskrifterna följs.

• Specialsignalen SC40VIC, för att uppmärksamma kronprinsessan Victorias födelsedag, har
tilldelats efter överenskommelse med PTS. Nära 7000 kontakter genomfördes av ett flertal 
olika operatörer.

• PTS har också godkänt signalen SG3TXF för en besökande engelsk radioamatör i 
samband med SSA:s årsmöte.
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• Jämfört med tidigare år kan vi med glädje konstatera att antalet provtillfällen och antalet 
provtagare ökat. Samtidigt har medelåldern för provtagarna minskat. Dock har andelen 
godkända provtagare minskat signifikant. Diagrammet nedan illustrerar detta. 

• Behovet av en alternativ certifikatnivå med reducerade befogenheter framgår.
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Provförrättning 2017

151 personer, 107 godkända
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