Minnesanteckningar från Radiomöte i Sundsvall

Datum:

Lördagen den 1 april 2006

Plats:

Klubblokalen, Sundsvalls Radioamatörer SK3BG

Närvarande:

Se bilaga

Förslag till dagordning
RADIOMÖTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Välkommen - SM3ESX
Radiomöte istället för SM3-möte – Bakgrund – SM3FJF
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Val av justeringsman
SSA:s nya stadgeförslag - SM5NRK Roger
Val av tf DL3
Val av valberedning
Övriga frågor
- Utbildning
- Samband
- Nytt telegrafiintyg
- Föreningsverksamhet i distrikt 3
- m.m.

1. Välkommen - SM3ESX
Christer SM3ESX hälsade alla varmt välkomna till Sundsvalls Radioamatörer och radiomötet i Sundsvall.
Speciellt välkommen hälsades Roger Bille SM5NRK som startade sin bilresa strax efter klockan tre på natten.
Innan dagen var slut blev det en tur- och returresa på 100 mil. Roger fick en varm applåd från alla
mötesdeltagarna.
Christer berättade att radiomötet sändes ut direkt via Internet, tack vare ett arrangemang av Gullik SM3GQP.
De som tittade på Internetutsändningen ombads att antingen skicka SMS eller ringa till SM3FJF Jörgens
mobiltelefon.
2. Radiomöte istället för SM3-möte – Bakgrund – SM3FJF
Jörgen SM3FJF läste upp det mail som kommit från Lars SM3RMH där han meddelande sin avgång som DL3.
Vidare berättade Jörgen att vice DL3 Sven-Henrik SM3SZW meddelat att han av särskilda skäl inte kan bli
ordinarie DL. Han erbjöd sig dock att stanna kvar som vDL3 om en tf Distriktsledare önskar det.
3. Val av mötesordförande
Mötet valde Christer SM3ESX som mötesordförande.
4. Val av sekreterare
Jörgen SM3FJF valdes som mötessekreterare.
5. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Sven SM3TIR.
6. SSA:s nya stadgeförslag - SM5NRK Roger
Roger SM5NRK tackade för att han fick komma till radiomötet och berätta om aktuella SSA-frågor, SSA-s
förslag till ny organisation m.m
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OH-bild 1
SM3-möte, Sundsvall 1 april 2006, Roger Bille, DL5
OH-bild 2
Agenda
• Presentation SM5NRK
• SSA Information
• Förslaget till ny organisation inom SSA
• Frågor och förhoppningsvis svar
OH-bild 3
SM5NRK
• Fd SM6:a – Åsa, Halland
• Fd SM0:a – Akalla, Stockholm
• Nu SM5:a – Stigtomta, Sörmland
• Elteletekniker
• Fd elektronikkonstruktör, professionell ljusutrustning
• Nu datasäkerhetschef
OH-bild 4
SSA Information
• Organisationsförslaget
• Amatörradions hus
• Specialsignaler
• Repeaterkoordinering
• Avstörningsfunktionärer/utbildning
• QTC i färg
• Trafikkultur och etik
• DL-nätet
• QTC nr 8 – utbildningsnummer
OH-bild 5
Sökes – Funktionärer
• Kontaktperson, omvärldsbevakning inkl IARU/NRAU (slutförhandling)
• Avstörningssamordnare (ingen – avvaktar utbildning)
• Annonsförsäljning (1 sökande)
• Nödsambandsfunktionär (3 sökande)
Fråga från mötesdeltagare
SM3EVR Tord: Då det gäller kontaktperson för omvärldsbevakning, väljer man då en person som är aktiv
radioamatör?
SM5NRK:Ja det är en stor fördel. Det viktigaste egenskapen att förstå och läsa de engelska juridiska
lagtexterna.
OH-bild 6
SSA Information (forts)
• PTS möte 11 januari 2006
• Förklaringsbrev
• Intyg – telegrafikunskap
• 7 MHz
• 50 MHz
• 2320-2321 MHz
• Nästa möte planeras i maj

2

Minnesanteckningar från Radiomöte i Sundsvall
Fråga från mötesdeltagare
SM3AF Sten: Vilka är med på mötena med PTS?
SM5NRK: Tills nu har det varit hela eller delar av ledningsgruppen. I den nya organisationen blir det
personen för omvärldsbevakning även delaktig i möten med PTS.
Nästa möte med PTS är planerat till maj månad 2006.
OH-bild 7
Ny framtida organisation av Föreningen Sveriges SändareAmatörer
Hans Johansson – SMØIMJ
Teemu Korhonen – SMØWKA
Carl-Henrik Walde – SM5BF
2006-02-11--12
OH-bild 8
“Det som slutar att förändras, börjar att dö”
• I alla typer av organisationer så är det styrelsen skyldighet att då och då se över hur man är organiserade
och vad som kan förbättras
• Det som nu föreslås är den mest genomgripande omorganisationen av SSA på 50 år.
OH-bild 9
Startskottet
SSA:s styrelsemötet den 12:e november 2005
• § 7.1.10 Ny framtida organisation av SSA
• Beslut: En arbetsgrupp tillsätts under ledning av Hans SM0IMJ som till nästa styrelsemöte i februari
kommer att lägga fram ett förslag till omorganisation av SSA.
DL:arna kommer att användas som referensgrupp.
Beslutet var enhälligt och justerades omedelbart.
• Tilläggsbeslut: Ledningsgruppen beslutar om medel som kan behövas i arbetsgruppen.
OH1-bild 10
Arbetet
• I arbetet med förslaget så har arbetsgruppens personliga erfarenheter använts i kombination med
erfarenheter från bland annat;
• SSA:s distriktsledare
• Föreningens medlemmar (individuella och klubbar)
• Våra grannländers organisationer.
OH-bild 11
Referensgruppen
• Under hela arbetet så har distriktsledarna (DL) varit aktivt deltagande med genomläsning av förslag,
idéer, återkoppling, förslag till förändringar/förbättringar och kreativ kritik
• Samarbetet har hela tiden varit mycket gott
• Återkopplingen från DL till arbetsgruppen avseende förslagets innehåll har varit mycket positiv.
OH-bild 12
Resultat
• Resultatet av arbetsgruppens arbete presenterades för SSA:s styrelse den 11 februari 2006
• Detaljerna finns beskrivet i två dokument;
• Rapport från arbetsgruppen för ny framtida organisation av SSA
• Stadgar för Föreningen Sveriges SändareAmatörer
• Arbetsgruppen har till rapporten bifogat förslag på två propositionstexter (för att spara tid åt styrelsen)
• SSA:s kostnader för detta arbete har motsvarat
ett paket bredbar leverpastej och en normalstor ost.
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OH-bild 13
Föreningens ändamål
• SSA ska främja utvecklingen av föreningens verksamhet och amatörradion genom att bland annat
stimulera till ökat intresse och kunskap om radioteknik och radiokommunikation, aktivera
radiointresserade ungdomar och vid behov vara en resurs för samhället.
OH-bild 14
Arbetsgruppens utmaning
Skapa förutsättningar för;
• En kreativ organisation baserad på medlemmarnas behov,
intressen och önskemål
• En organisation som ger medlemmarna effektiv service från föreningens gemensamma funktioner och
styrelse
• Och allt detta till en så låg kostnad som möjligt, helst lägre än idag, och samtidigt med förbättrad
service till medlemmarna
• För att uppnå detta så är det nödvändigt att styrelsen arbetar med en effektiv lednings och
samarbetsstruktur.
OH-bild 15
Sammanfattning av förslaget
• Några större och många mindre förändringar:
• Styrelsen minskas från 14 till 5 ledamöter
• Varje styrelseledamot kommer att ha ett utpekat samordningsansvar gentemot övriga funktionärer
• Tydliga roller, ansvar och befogenheter
• Omarbetade stadgar baserade på bästa tillgängliga erfarenheter och samtidigt kraftigt moderniserade
• Val- och beslutsproceduren har också fått en genomgång
• Modernisering av föreningens informationskanaler.
OH-bild 16
Vad innebär förslaget?
• En tydlig effektivisering och kostnadsreducering avseende SSA:s styrelsearbete och beslutsprocedur
• Ökad tydlighet vad avser samordning och ansvar för att säkerställa bästa möjliga medlemsservice
• Tydligare ställda krav vad avser styrelse och övriga funktionärer (befattningsbeskrivningar)
• Distrikten ansvarar för val av distriktsledare.
OH-bild 17
Organisationen består av
• Medlemmar: enskilda respektive klubbar
• Gemensamma funktioner: distrikt, sektioner, kansli, styrelse
• Distriktsledare: funktionärer som håller samman föreningens verksamhet inom respektive distrikt
och som samverkar med övriga gemensamma funktioner
• Sektionsledare: funktionärer med specialistkunskaper som stöttar medlemmar och övriga
gemensamma funktioner
• Kansli: central kontaktpunkt som lämnar service till medlemmar och övriga gemensamma
funktioner
• Styrelse; lednings och beslutsfunktion som ansvarar för att föreningens stadgar följs och att
verksamheten bedrivs enligt årsmötesbeslut och i stadgarnas anda.
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OH-bild 18
Styrelsen består av
• Ordförande
• Vice Ordförande
• Kassaförvaltare
• Ledamot 1
• Ledamot 2
• Styrelsens framgångsfaktorer;
• Tydliga roller, ansvar och befogenheter
• Delegerar uppgifter till fasta eller tillfälliga arbetsgrupper som bereder för beslut
• Mäter framgång; kvalitativa och kvantitativa mål
• Kommunicerar kontinuerligt
• Träffas formellt och informellt.
OH-bild 19
Samordning och samarbete
• Distrikt och distriktsledare är den primära kanalen mellan medlemmar och styrelsen
• Medlemmar och distriktsledare stöttas av sektioner, kansli och styrelse
• Styrelsen har ett definierat ansvar mot distriktsledare, sektioner och kansli.
OH-bild 20
Valprocessen
• Medlemmarna väljer styrelse och revisorer genom poströstning
• Årsmötet väljer valberedning och poströsträknare
• Ansvar för val av distriktsledare läggs i distrikten.
OH-bild 21
Beslutsordning
• Den föreslagna styrelsen storlek är nu anpassad till en modern, effektiv lednings och samarbetsstruktur
• Det innebär att styrelsemöten kan kallas med kort varsel och kan ske t.ex. som telefonmöten
• Detta innebär en tydlig effektivisering och kostnadsreducering avseende styrelsen arbete
• Stadgarna ger stöd för denna typ av beslutsordning.
OH-bild 22
Beslutsordning, forts.
• Fullmakter skall även fortsättningsvis kunna användas på föreningsstämmor så att de medlemmar som
inte har möjlighet att närvara kan få göra sin röst hörd
• Nuvarande stadgar reglerar ej det antal fullmakter som en närvarande medlem kan använda vid röstning
• För att säkerställa korrekthet och medlemsdemokrati föreslås därför en begränsning i antalet fullmakter
per närvarande medlem.
OH-bild 23
Föreningens informationskanaler
• SSA:s officiella informationskanaler är tidningen QTC och föreningens webbplats på Internet
• För att underlätta arbetet och flexibilitet föreslår vi att föreningens två kanaler definieras enligt
ovanstående och att information skall anses publicerad när en (1) av kanalerna publicerat
• Den andra kanalen skall snarast publicera samma information och verksamheten planeras så att detta
sker med minsta möjliga fördröjning.
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OH-bild 24
Övergångsstyrelse
• En övergångsstyrelse är nödvändig för att hantera den situation som uppstår om förslaget
accepteras med ett enhälligt beslut på årsmötet
• I en sådan situation kommer de nya stadgarna omedelbart att gälla och den nuvarande styrelsen
(gamla stadgarna) upplöses automatiskt.
OH-bild 25
Övergångsstyrelse, forts.
• Ordförande
• Vice ordförande
• Kassaförvaltare
• Ledamot
• Ledamot

Befintlig ordförande
Befintlig sektionsledare HF
Befintlig kassaförvaltare
En av befintliga DL
En av befintliga DL

på ett (1) år
på två (2) år
på ett (1) år
på två (2) år
på ett (1) år

ÒH-bild 26
Nästa steg
• Vi hoppas på en stark förankring och positivt mottagande av förslaget hos SSA:s alla medlemmar och
klubbar
• Årsmötet i Luleå är viktig milstolpe för detta förslag och för SSA
• Det här är en möjlighet att ta ett steg vidare och stärka SSA som en kreativ och utvecklande förening.
Roger SM5NRK avslutade sitt föredrag med att säga att han tror på denna organisationsförändring. Mycket talar
för att den kommer att röstas igenom på SSA:s årsmöte i Luleå.
Det finns 3 scenarier:
1. Går inte igenom
2. Går igenom, men inte enhälligt beslut
3. Går igenom, enhälligt beslut
Om det inte blir ett enhälligt beslut kommer man att kalla till ett extra årsmöte i Stockholm som kan hållas efter
90 dagar. Troligen blir inte detta möte förrän tidigast i början av september månad.
Då inga fler frågor fanns lämnade Roger över ordet till ordföranden.
Mötesdeltagarna gav Roger en lång och varm applåd.
Lunchuppehåll 1 timma
7. Val av tf DL3
Christer SM3ESX återupptog mötet och lämnade över ordet till Jörgen SM3FJF
Jörgen lämnade ett förtydligande från SM3SZW Sven-Henrik som följt mötet via Internet.
V DL3 Sven-Henrik SM3SZW, kandiderar inte till ordinarie DL p g a bl a hård arbetsbelastning, däremot kan
han tänka sig kvarstå som v DL3 om nya tf DL önskar det.
SM5NRK Roger vill förtydliga en sak. Tf DL3 äger sin fulla rätt att själv välja sin vDL – så är reglerna.
Christer frågade mötet om vi ska gå till beslut att rösta fram en ny tf DL3.
Frågan besvarades med Ja.
Christer meddelade att det fanns ett förslag på kandidat nämligen Lars Ericsson SM3ZBB, från Sundsvall.
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Lars SM3JVJ bad att få ordet.
Lars berättade att han satt i den tidigare valberedningen som föreslog Lars SM3RMH till DL3.
Valberedningen arbetade med två tänkbara kandidater till DL3, det andra förslaget var Jörgen SM3FJF.
Jörgen SM3FJF bad att få ordet.
Jörgen berättade att han just nu trappar ner inom SSA och sektion Utbildning, från att ha varit Sektionsledare
Utbildning, till att just nu vara funktionär för Utbildning – Prov – Provfrågor vilket han ämnar hålla på med det
fram till september månad i år. Därefter kommer Jörgen att ägna sin fritid åt SK3BG och SI9AM, han avböjer att
bli tf DL3.
Christer frågade då mötet om de kunde välja Lars Eriksson, SM3ZBB till tf DL3 för mandattiden fram till april
2007.
Mötet svarade Ja. Det beslutades att Lars Ericsson SM3ZBB blir tf DL3.
Lars fick en varm applåd och han tackade för förtroendeuppdraget.
8. Val av valberedning
Christer informerade att en post är vakant i den nuvarande valberedningen eftersom Lars SM3JVJ avsagt sig
uppdraget.
X-län representeras av SM3FT Lars Mohlin, Hudiksvall
Z län representeras av SM3DAL Per-Ove Rosendahl
Mötet enades om att föreslå en kandidat från Y-län.
Mötet föreslog Jörgen Norrmén, SM3FJF, Njurunda.
Det beslutades att Jörgen Norrmén SM3FJF blir Y-läns representant i valberedningen för ny DL3.
Mötet beslutade vidare att sammankallande skulle vara Jörgen SM3FJF.
9. Övriga frågor
- Utbildning
- Samband
- Nytt telegrafiintyg
- Föreningsverksamhet i distrikt 3
- m.m.
Jörgen SM3FJF vill att radioklubbarna i 3:e distriktet anordnar minst två nybörjarkurser per år samt att man
samarbetar för att hjälpa varandra resursmässigt Christer SM3ESX och Jörgen SM3FJF svarar gärna på frågor
hur man ex.vis lägger upp weekendutbildningar.
Håkan SM3HFD berättade att vi inom SM3 borde hjälpas åt med samband. Det är en möjlig inkomstkälla för
radioklubbarna – dessutom är det även viktig att påvisa för myndigheter att vi är en sambandsgrupp att räkna
med i samhällets tjänst.
I Sundsvall har vi påbörjat en inventering av vilken utrustning amatörerna har, elverk, radiostationer etc.
Gävle är bra organiserade och utför samband, bl a på Svenska Rallyt. Östersund är etablerade, de har egna
mobila digipitrar.
Håkan efterlyser rapport/sammanställning/utvärdering från hösten KRIS 05 övning.
Jörgen SM3FJF berättade om det nya frivilliga telegrafiintyget som kommer att presenteras på en helsida i
kommande nr av QTC samt på utbildningssektionens webbplats.
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Föreningsverksamhet inom SM3:
SK3AH Härnösands Sändareamatörer
Tore SM3EKD berättade att Härnösandsklubben nyligen haft sitt årsmöte. Ett viktigt beslut där var att en
träffkväll ska ske 1 gång i månaden från och med maj månad. Andra klubbmedlemmar är välkomna. Tore ser
gärna att Christer och Jörgen kommer och berättar om kommande weekendutbildningar för nya sändaramatörer.
SK3IK Ådalens Sändareamatörer
Tore SM3EKD berättade att de har möten i hyrd lokal 2 ggr i månaden under vintern och våren, övrig tid träffas
de i klubbstugan uppe på Nylandsberget
SK3JR, Jemtlands Radioamatörer
Lars SM3CVM berättade att rallysamband är väl etablerat i Östersund. De har en bra organisation i föreningen.
Närmast pågår förhandlingar med Östersunds kommun om klubbstugan ”Torpet”, vilken tidigare ägts av
försvarsmakten men efter försvarsbeslutet har Östersunds kommun tagit över den. Kommunen har ingen avsikt
att säga upp avtalet men det kommer att innebära en kraftig hyreshöjning för klubben eftersom FRO tidigare tog
denna kostnad. Hyreskostnad beräknas uppgå till ca 50.000 kr/år. Man arbetar just nu med att föreslå ett
samarbetsavtal mellan Länsstyrelsen, kommunen och SK3JR för att på det sättet finansiera hyran.
Man har träffkvällar på Torpet 2 ggr/månaden.
SK3EK, Sollefteå Radioklubb
Bengt SM3PZV berättade att man kommer att flytta till nya lokaler inte långt från de nuvarande eftersom
Skidklubben behöver hela byggnaden. Det körs VHF-tester portabelt från olika berg under den gynnsamma
årstiden. Man träffas och idkar social samvaro.
.
SI9AM, King Churlalongkonr Memorial Amateur Radio Socity in Ragunda, Sweden
Lars SM3CVM berättade att föreningen arbetar för att få en högre uthyrningsfrekvens. Olika
marknadsföringsaktiviteter har på börjats. Till sommaren kommer demonstration av amatörradio att ske i Vita
Huset. Information finns på SI9AMs webbplats. SI9AM har fått ny hyresvärd, de öppnar restaurang och
uthyrning den 1 april och kommer inte att stänga under vintern, vilket är positivt för de som ska besöka
amatörradiostationen. De nya hyresvärdarna planerar en upprustning av området.
SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer
Christer SM3ESX berättade att SK3BG har programlagda aktiviteter nästan alla tisdagar. Klubblad utkommer
med 4 nr per år. Webbplats med contestservice sköts av Janne SM3CER. Nyligen genomfördes ett studiebesök
på nya SVT-huset i Sundsvall. Närmast planeras för vårens portabeltest, därefter blir det portabeltesten och
Lighthousweekend i augusti, Amatörradions Dag i september och en ny weekendutbildning.
Håkan SM3HFD tillägger att APRS som varit monterad uppe på Södra Berget nu är flyttad till klubblokalen med
tyvärr sämre räckvidd som följd. Räckvidd norrut - Rävsön, räckvidd söderut - Hudiksvall. Frekvens 144.800
MHz.
Den nuvarande VHF-repeatern som varit igång sedan 1971 lämnar för närvarande endast 4 W ut. En ny repeater
kommer att ersätta den gamla inom några veckor.
Övriga frågor:
Lars SM3ZBB berättade att han närmast kommer att kontakta radioklubbarna för ett ömsesidigt
informationsutbyte.
Ordföranden överlämnade därefter klubban till tf DL3 Lars som fick uppdraget att avsluta dagens radiomöte.
Lars tackade för förtroende och ber om stöd från alla så att han skyndsamt kan sätta sig in i rollen som tf
DL3.Dessutom tackade han ordföranden för ett väl genomfört möte, Roger SM5NRK för fin SSA-information
och Ulla SM3LIV för de mycket goda smörgåsarna. Ulla fick en stor applåd. Därefter förklarades radiomötet för
avlutat.
Vid pennan

Justeras

Jörgen Norrmén
SM3FJF

Sven Anderson
SM3TIR
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Bilaga
Närvarande:
SA3ADT
SA3AKY
SM3BIL
SM3BPY
SM3CER
SM3CVM
SM3DCH
SM3EFS

Maria
Torny
Roland
Fredrik
Owe
Sölve
Janne
Lars
Thor
Lennart

SM3EKD
SM3ESX
SM3EVR
SM3FJF
SM3FWT
SM3GQP
SM3HFD
SM3JQU
SM3JVJ
SM3LIV

Tore
Christer
Tord
Jörgen
Håkan
Gullik
Håkan
Per
Lars
Ulla

SM3PZV
SM3TIR
SM3UMW
SM3UQO
SM3VRG
SM3YKR
SM3YRG
SM3ZBB
SM5NRK

Bengt + XYL
Sven
Lars
Björn
K-G
Erik
Kerstin
Lars
Roger

Inloggade med IP-adress:
SM3FT Lars från Hudiksvall,
SM3SZW Sven-Henrik från Östersund,
SM3VDX Lennart från Frösön
SM3WMU från Örnsköldsvik,
SM3YKU Håkan från Föllinge,
samt ytterligare 3 personer
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