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Protokoll från SM3-möte i Sundsvall den 7 oktober 2000

Närvarande:
SM3AF Sten Sundsvall
SM3AT Per-Erik Stöde
SM3AU Olle Sundsvall

SM3BIL Owe Sundsvall
SM3CER Janne Sundsbruk
SM3CWE Owe Alnö

SM3EQY Håkan Bollnäs
SM3EVR Tord Njurunda (del av mötet)
SM3FJF Jörgen Njurunda

SM3FWT Hans Sundsvall
SM3GBA Sven-Erik Sundsvall
SM3JBE Hasse Söderhamn

SM3JBS Sven Sundsvall
SM3JGG Staffan Edsbyn
SM3JVJ Lars Sundsvall

SM3KAF Bosse Sundsvall (del av mötet)
SM3KJU Björn Sveg
SM3LIV Ulla Njurunda

SM3MQF Curt Sundsbruk
SM3SPD Stig Alfta
SM3TLG Hans Söderhamn

SM3FJF/Jörgen välkomnade de närvarande, och överlämnade sedan ordet till SM3CWE/Owe.

1. Mötets öppnande
SM3CWE/Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Ett förslag på dagordning presenterades, vilken godkändes.

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

Samtliga deltagare presenterade sig själva.
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4. Föregående protokoll
Föregående protokoll från SM3-mötet i Utanede den 1 april 2000 gicks igenom och lades
till handlingarna. Konstaterades att SM3ESX/Christer som vann tipstolvan ännu inte fått
vandringspriset.

5. SSA-arbetet
Informationsbroschyr
SM3CWE/Owe berättade att SSA har tagit fram en informationsbroschyr om amatörradio
som främst vänder sig till den yngre generationen. Broschyren kan beställas från SSA:s
kansli.

Antennuppsättning
Vidare berättade SM3CWE/Owe att ett häfte "Allt om antennuppsättning" har tagits fram
av SM5KUX/Sigge och det innehåller allt man behöver veta innan man sätter upp
antenner. Häftet kan beställas från SSA:s kansli.

Rekryterings- och utbildningsarbetet inom SSA
SM3FJF/Jörgen informerade om det rekryterings- och utbildningsarbete som pågår inom
SSA. Bl annat hölls ett möte i Rättvik den 19 - 20 augusti. En handplockad grupp
diskuterade utifrån "Pallens tre ben" där de tre benen representerar "Information,
Utbildning och Rekrytering". Alla tre benen är lika viktiga för att man skall lyckas med att
värva nya medlemmar till klubbarna och till SSA.
På mötet diskuterades bl annat
- att införa "Amatörradions dag" som en stående aktivitet varje år,
- att ta fram en CD-skiva eller två med informationsmaterial etc,
- att införa en gemensam marknadsföringsstrategi för SSA. SM4ATJ/Hans kommer att
   presentera detta förslag på SSA:s styrelsemöte i december,
- hur skall klubbarna hitta "NÅGON" d v s en eldsjäl i varje klubb som kan engagera sig
   för rekryteringsprojektet,
- att i QTC nr 1 år 2001 ha en folder som mittuppslag som skall vända sig till nybörjare,
- att ett nytt Windowsbaserat CW gratisprogram tagits fram av SM3AJM/Sören,
- att SSA köpt ett QSO-simuleringsprogram som kommer att läggas ut på SSA:s hemsida.

Provförrättare och provfrågor
SM3CWE/Owe informerade om att SSA nu kommer att ha egna certifierade
provförrättare där kravet för att bli provförrättare är högre ställt än enbart att inneha
amatörradiocertifikat Klass1. SSA håller även på att ta fram en provfrågebank för
provförrättarna, denna provfrågebank kommer att läggas ut på SSA:s hemsida och vara
tillgänglig för alla.

SM3FJF/Jörgen berättade att SSA på ett extra telefonstyrelsemöte den 5 oktober beslutat
att köpa hela den återstående upplagan av SM0MAN:s bok "Bli sändaramatör". SSA har
rätt att förse boken med SSA:s logo. Vid mötet i Rättvik föreslog gruppen att teknikdelen i
boken bör kompletteras med ca 20-25 sidor för att vara heltäckande på alla delområden.
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SM3FJF/Jörgen berättade att Flens Radioamatörer har tagit fram en interaktiv utbildning
som de kallar "Bli radioaktiv". Utbildningen riktar sig till ungdomar i åldern 11 år och
uppåt och testas för närvarande av 35 personer.

N-licensen
SM3CWE/Owe informerade om att PTS frågat SSA hur man skall förfara med N-
licensen. SSA:s förslag är att man höjer upp dessa till Klass2, vilket även mötet ansåg
vara ett bra förslag. Om förslaget går igenom måste alla som har en N-licens själva
begära hos PTS att de får sin licens höjd till Klass2.

6. Valberedning
SM3BP/Olle har under många år suttit i valberedningen för att utse distriktsledare för 3:e
distriktet. SM3BP/Olle vill nu att yngre förmågor tar över. Beslutades att valberedningen
skall bestå av 3 personer, en från vardera X, Y och Z län. Till valberedning valdes för
Gävleborgs län SM3JGG/Staffan, för Västernorrlands län SM3JVJ/Lars och för Jämtlands
län SM3KJU/Björn. Sammankallande blir SM3JVJ/Lars. Beslutet gäller det val av
distriktsledare som skall göras om 2 år.

7. Klubbverksamheten inom SM3
Sundsvalls Radioamatörer - SK3BG
Ca 140 medlemmar
Under hösten har man iordningställt antenner för kortvåg. För närvarande saknas VHF och
UHF-antenner vilka skall upp senare i år. Helt nytt möblemang i radiorummet.
Träff varje tisdagskväll med program, vilket presenteras i klubbtidningen QRX och på
klubbens hemsida. På programmet under hösten har varit störningsafton,
surströmmingsafton, information från WRTC-2000 och föredrag från England.
Under två helger i november kommer en kurs för FRO för Klass2-certifikat att hållas,
kursledare SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen.
Planerar att inbjuda nybörjare till en träff för att visa hur man kör contest med hjälp av
loggprogram.

SAC-test
SM3CER/Janne berättade att Sverige i år är värd för SAC-testen och testkommittén leds
av SM3CER/Janne som har ett antal medlemmar i Sundsvall till sin hjälp för att rätta alla
de loggar som kommer. Den 7 oktober hade 500 loggar kommit via email eller via post till
Janne. Insända loggar och hur arbetet fortskrider går att läsa på SK3BG-hemsida.

Edsbyns Radioklubb - SK3KH
Ca 10 - 15 medlemmar
Aktiviteten är för närvarnade låg.
Repeaterverksamhet på kanal RV48 (RØ)



Forts protokoll SM3-möte 2000-10-07

4 (5)

Radioklubben Faxe - SK3BP
Ca 30 medlemmar
Träffar varje onsdag kväll. Man har en gemensam klubb- och kolonistuga.
Lokalt nät varje söndag på R6 klockan 09.00.
Ödmålsnätet varje söndag kväll klockan 21.30.
SM3BP/Olle och SM3FSZ/Sture är de som varit mest aktiva att köra med SI3SSA-
signalen.

Bollnäs Radio Club - SK3VJ
Ca 30 medlemmar
Har för närvarande ingen lokal. Hyrde tidigare en lokal i stan men hyran höjdes så
kraftigt att man var tvungen att säga upp kontraktet. Samarbetar nu med ABF och lånar
deras lokaler.
Träffas varje fredag.
Under våren hade man en Klass2 kurs. Ev startas en ny kurs under hösten som skall vara
klar till sommaren år 2001.

King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda - SI9AM
6 medlemmar (enbart klubbar i Jämtlands och Västernorrlands län kan vara medlemmar)
SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer, SK3EK - Sollefteå Radioklubb, SK3IK - Ådalens
Sändaramatörer, SK3JR - Jemtlands Radioamatörer, SK3LH - Gullängets Radioklubb
samt SL3ZYE - FRO-avdelningen i Sollefteå.
Invigningen skedde den 19 juli och för närvarande kör man med lånad radiostation och
portabel antennmast.

SK3BG har hyrt stationen den 21-23 oktober för att hedra minnet av Kung
Chulalongkorns dödsdag. Amatörer från Sundsvall med omnejd kommer då att aktivera
signalen.

Söker bidrag och sponsorer för att kunna färdigställa besöksstationen med mast och
antenner.

Allmänt
SM3CWE/Owe vädjar till alla att köra med signalen SI3SSA. Kontakta Owe så får Du
veta mer.

8. Övriga frågor
Protokollet
Beslutades att protokollet från detta möte samt kommande möten skall vara justerat och
publicerat senast 2 månader efter mötesdagen. Publicering sker lämpligen på någon
hemsida på internet.
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Öar
SM3TLG/Hans berättade att ny en IOTA-förteckning (IOTA=Islands on the Air) antagits
vilken givit oss en ny ögrupp nämligen EU176 i Gävleborgs län.

SM3TLG/Hans berättade vidare om hur det var att köra från Klacksöarna direkt efter det
att den nya EU176 "fötts". Det blev en enorm pile-up eftersom hela världen ville köra det
nya EU176.

Mer information om detta i QTC nr 11.

Hamshopen
SM3KJU/Björn efterlyste möjligheten att kunna beställa direkt från SSA:s hemsida.
SM3CWE/Owe  kommer att ta upp detta på nästa styrelsemöte.

9. Nästa SM3-möte
Nästa SM3-möte kommer att arrangeras av Edsbyn/Bollnäs Radioklubb och kommer att
äga rum näst sista lördagen i mars eller första lördagen i april år 2001. Under januari 2001
kommer mer information från Edsbyn/Bollnäs Radioklubb med bl annat exakt datum,
plats för mötet samt tidsangivelser.

10. Avslutning
Mötet avslutades med att SM3CWE/Owe tackar alla för uppmärksamheten.

Eftermiddagen fortsatte med en radioauktion ledd av SM3CWE/Owe därefter berättade
SM3FJF/Jörgen om invigningen av SI9AM den 19 juli 2000 genom av visa ett bildspel samt
en videofilm.

Vid protokollet Justeras

............................................ ..............................................
Ulla Norrmén Sten Backlund
SM3LIV SM3AF


