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PROTOKOLL 
från höstens SM3-möte i Sundsvall lördagen den 6 oktober 2001. 
 
 
Närvarande: 
SM3-8116 Niklas Norin  Hudiksvall 
SM3AF Sten Backlund Sundsvall 
SM3BIL Owe Stenmark Sundsvall 
 
SM3CER Jan-Eric Rehn Sundsbruk 
SM3CWE Owe Persson  Alnö 
SM3CVM Lars Aronsson Östersund 
 
SM3DAL Ove Rosendahl Östersund 
SM3ESX Christer Byström Kvissleby 
SM3EVR Tord Julander Njurunda 
 
SM3FJF Jörgen Norrmén Njurunda 
SM3FT Lars Molin  Ilsbo 
SM3FWT Hans Håkansson Sundsvall 
 
SM3HFD Håkan Ståhlberg Sundsbruk 
SM3JBS Sven Bergström Sundsvall 
SM3JVJ Lars-G Nordlander Sundsvall 
 
SM3KJU Björn Jacobsson Sveg 
SM3LIV Ulla Norrmén Njurunda 
SM3MHD Curt Haglund Kvissleby 
 
SM3MQF Curt Dufva  Sundsbruk 
SM3ULN Kent Sundberg Hudiksvall 
SM3UPI Ingemar Englund Hudiksvall 
 
 
1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av SM3CWE/Owe som hälsade alla välkomna. 
 

2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman 
Till ordförande för mötet valdes SM3CWE/Owe, till sekreterare valdes SM3LIV/Ulla 
och till justeringsman valdes SM3AF/Sten. 
 

3 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll från SM3-mötet den 7 april 2001 i Lenninge. 
 

4 Rapporter från SM3-distriktet 
 

• SAC2000 
Sverige var värd för SAC2000 och ett speciellt rättningsprogram har tagits fram av 
SM3CER/Janne och SM2EZT/Torvald. SM3CER/Janne berättade att de första 
resultaten som presenterades i augusti innehöll en del brister. Efter ytterligare arbete 
kunde de slutligen presenteras i september 2001. 
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• SI9AM 

SM3CVM/Lars berättade att besöksstationen SI9AM beviljats ett Mål1 EU-bidrag på 
120 tkr. Bidraget skall bl annat användas för inköp av antenner och radioutrustning 
samt till marknadsföringsåtgärder. Planer finns att göra PR för SI9AM i 
Friedrichshafen i juni 2002. Under sommaren har en antennmast införskaffats. 
Antennfundament har gjutits och alla matarkablar är nergrävda. Många amatörer 
passade på att besöka SI9AM under öppet-husdagarna i juli. Dessutom har SI9AM 
haft ett par besök från Tyskland och senast var det SK5CG, Föreningen Aktiva 
Synskadade från Örbyhus som gästade föreningen. 
 

• SK3BG 
SM3ESX/Christer berättade att klubben efter flytten till Sidsjön märkt en större 
aktivitet och många har hjälpt till att iordningsställa allt. 
 
SM3EVR/Tord berättade att de antenner som SK3BG införskaffat är en ny typ 
tribander, som är konstruerade av OH1JT. Det är 3 el på 15, 3 el på 20 m och 4 el på 
10 m. Beamen för warcbanden har 3 + 3 el på 12 och 17 m. 
  
En applåd gavs till SM3JVJ/Lars, som ansvarar för QSL-servicen inom 3:e distriktet, 
för det arbete han lägger ner tillsammans med andra amatörer i SK3BG. 
 

• WRTC 2002 
Nästa WRTC, World Radio Team Championship, hålls i Finland i juli månad 2002 där 
Sverige representeras av SM5IMO/Dan och SM3SGP/Gunnar. 
 

• Radiodisciplin 
SM3CWE/Owe manade oss alla att verka för en god trafikdisciplin. 
 

• 160 meter 
Från och med 1 maj 2001 har vi tillgång till 1930-2000 kHz med högst 10 W effekt. 
 

5 Rapport från valberedningen 
SM3CVM/Lars som ingår i SSA:s valberedning berättade lite om det arbete som pågår. 
SM0SMK/Gunnar har avsagt sig nyval och valberedningen vill gärna ha förslag på en 
ny ordförande för SSA. 
 

6 Rekrytering, Amatörradions dag och utbildning 
SM3FJF/Jörgen visade den nya utbildningskassen som SSA tagit fram, samt de nya 
broschyrerna: Gränslös väg till nya sensationer! 
   HF "Hela världen ligger öppen och väntar" 
   VHF "Leif studsar mot månen till vardags!" 
   Radiosamband  
    Det är radion som håller ihop gänget 
   Vi visar dig vägen till amatörradion 
  
Dessutom har info-avdelningen i SSA tagit fram en CD-skiva som innehåller ett antal 
amatörradioprogram, CW-program och annat intressant amatörradiorelaterat material. 
Om man köper trafikhandboken för 50 kronor får man CD-skivan gratis. CD-skivan får 
fritt kopieras och brännas. 
 
Det finns också 4 st utställningsskärmar som kan lånas från SSA:s kansli. 
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Amatörradions Dag är ett nytt återkommande inslag, som i år hölls den 22 september. 
Tyvärr kom det inga intresserade till Sundsvallsklubben, där ett 10-tal amatörer hade 
ställt upp för att visa allt om hobbyn. Klubben hade bland annat annonserat i Sundsvalls 
Tidning och skickat ett personligt email till alla elever via skoldatanätet. Dock har andra 
orter i Sverige lyckats bättre vilket redovisas i QTC nr 10. 
 
Dessutom har satellitsändningar via Sirius 2-satelliten testats för första gången. 
Rymdportalen AB i Kungsbacka sände den 22 september en timmes inslag där man tog 
emot tittarrapporter på 80 och 40 metersbandet. Detta är ett experiment som kommer att 
testas ytterligare en till två gånger innan programsändningar påbörjas. Tanken är att 
klubbar runt om i Sverige skall kunna skicka in bidrag som kan användas. 
 
SM3CER/Janne och SM3FJF/Jörgen träffade den 28 september ca 50 högskoleelver på 
Bispgårdens tekniska gymnasium och berättade och demonstrerade amatörradio samt 
visade SSA:s utbildningskasse. Ett antal elever visade ett stort intresse. 
 
Höstens planerade amatörradioutbildning till klass 2 certifikat i Utanede för SM3-
området har flyttas fram till den 19-20 januari resp 9-10 februari 2002 på grund av för få 
anmälningar. Mer information om kursen finns på SK3BG:s hemsida. 
 
Vid den efterföljande diskussionen var man eniga om att vi måste "gå ut" till ev 
intresserade och presentera vår hobby. Det är svårt att få någon som kommer när vi 
bjuder in till information i klubbarna.  
 
Vidare informerade SM3FJF/Jörgen om proven för de olika certifikatklasserna. Som 
utbildningsmaterial gäller Per Wallanders bok "Bli Sändaramatör" för alla 
certifikatklasser.  Reglementsdelen är lika för alla certifikat och består av 20 frågor 
varav 15 skall vara rätt besvarade.  
Teknikprovet för utbildningscertifikatet UN innehåller sex frågor om elteknik 
(motsvarande de 6 första frågorna i teknikprovet för certifikat Klass1 och Klass2) samt 
två frågor om elsäkerhet, minst 5 frågor måste vara rätt besvarade. 
 

7 Nästa SM3-möte 
Beslutades att nästa SM3-möte arrangeras av SI9AM och hålls i Utanede lördagen den 6 
april 2002. 
 

8 Mötets avslutande. 
SM3CWE/Owe avslutade mötet och tackade alla för deras närvaro. 
 

 
Efter mötet berättade och demonstrerade SM3HFD/Håkan APRS inom SM3, SM och 
Worldwide. 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
………………………….   ……………………………….. 
Ulla Norrmén, SM3LIV   Sten Backlund, SM3AF 


