Protokoll fört vid SM2Möte i Storuman den 20/3 1999-04-17
Närvarande: se bil.1
Jan-Egil sm2uwm hälsade alla välkomna till Storuman och dagens SM2Möte.
1§

Mötet öppnas av DL-2 SM2PYN Bosse.

2§

Mötet beslöt att : Till ordf. för mötet välja SM2PYN Bosse
Till sekr. för mötet välja SM2JDU Ulf.
Till Justeringsmän för mötet välja SM2SXI Janne
Och SM2DXH Kurt.

3§

Mötet beslöt att: godkänna kallelsen till mötet.

4§

Mötet beslöt att: Godkänna dagordningen.

5§

Ansökan för bidrag ur distriktskassa: En ansökan har inkommit från SM2SSQ om bidrag för
repeater antenner till Norrbotten.

6§

SM2UWM Jan-Egil föredrar föregående SM2-protokoll och mötet beslutar lägga protokollet till
handlingarna.

7§

Distrikt-styrelsen och dess organ: SM2PYN Bosse redogör för hur distrikts styrelsen är
konstituerad och vilka som ingår. I distrikts styrelsen ingår DL2 ,Vice DL2 ,Kassör , QSLDistrubitör ,Bulletin läsare och Avstörnings funktionärer.

8§

Rapport från distriktet: Inga stora aktiviteter att rapportera.

9§

Bulletinverksamhet: Trots tråkiga och korta bullar så går SM2-Bullarna bra med mycket
incheckningar både på HF och 2Met På HF så ska det tilläggas att vi har en exelent operatör i
SM2LWU Erik. På VHF så går BlåVägen Länken bra med ett incheck antal av ca: 30-40 st varje
söndag kväll. I Norrbotten på VHF så är antalet incheckningar ca 5-10 st.

10§

QSL-servicen:SM2VHB John informerar att QSL- distributionen fungerar utmärkt men vill även
komma med en uppmaning om någon QSL-mottagare ändrar adress så hör av er så han har en Up
to date adress lista.

11§

Övriga rapporter( från klubbar m fl.) I Norrbotten så håller Älvsbyn på med att tömma sin lokal
och Kalix är utan lokal. Boden är kvar i sin lokal men det är ovisst om hur länge. I Västerbotten så
är Umeå uppsagda från sin fina lokal men är lovad ny lokal. Div antennarbeten är därför lagda på
is Fura kör även en kurs för CEPT2 med ca 6 st deltagare. Universitetet har haft en kurs i
radiokännedom och av tot 24 deltagare har 14 st avlagt CEPT2 licens.
I Lycksele är klubben utan lokal och har ett vikande medlemsunderlag men en fungerade Cluster
länk ner till Umeå. Storuman har en fin lokal tillsammans med Friluftsfrämjandet och funderar på
att bygga ut antennsystemet en del. Tärna har ingen lokal men har en god kontakt med LA och
länk på packet är under uppbyggnad.
Distrikts kassan har bytt bank men fortfarande så trilskas den gamla banken. I kassan finns det i
dags dato ca 7500 kronor efter det SM2 lotteri som har hållits.

12§

Motioner och styrelseförslag till SSA:s årsmöte: SM2PYN Bosse
föredrar de motioner som inkommit totalt 3 st.
Motion Nr1: Mötet avslår motionen
Motion Nr2: Mötet avslår motionen
Motion Nr3: Mötet avslår motionen
SM2JDU Ulf föredrar lite om de turer som har varit runt Styrelse valberedningen och anser att den
sammankallande haft ett "lustigt arbetes sätt" Han har i stort kört ett eget "Race" och SM2JDU har
inte fått mycket info om föreslagna personer till styrelsen.

13§

Val till Distriktets valberedning samt eventuellt övriga val: I Valberedningen har suttit SM2JAA,
SM2RZP, SM2SSQ . Mötet föreslår omval på –JAA, -RZP.
Mötet föreslår nyval på SM2DXH Kurt.
Information utgår till berörda parter.

14§

Övriga frågor: SM2PYN informerar om SSA:s Rekryterings kampanj. Med ett mondänare "stuk"
på informations materialet så ska det medverka till en intressantare utveckling av rekryterings
arbetet och ett mera engagerat arbete ute på lokal nivå i klubbarna.
SM2PYN vill att Respektive Klubb utser en Rekryteringsansvarig.
PÅ PTS Hemsida så finns de nya Förordningarna. Efter 1:a April så är det fritt fram för de så
kallade C-licenserna att verka över hela HF bandet. Det krävs heller inga tillstånd från PTS att
sätta upp repeater och fyrar. SM2PYN informerar om den rekryterings kampanj som SSA har
gjort för att öka medlemsantalet och från SM2-Land så kom det bra respons.
SM2PYN studsar även tillbaks till paragraf 8 angående aktiviteter som diskuterats senast i
Skellefteå FURA kommer med en sommarmeeting som svar på efterlysta verksamheter. Kallelse
utgår till alla väderstreck. 2-4 juli –1999 är det ämnat att gå av stapeln.

15§

Nästa Distrikts möte: Gällivare-Malmberget Tidpunkt: Första helgen i oktober. Programmet får
GEMARK sköta om. Som reserv plats: Kalix Tidpunkt: Samma tid.

16§

Mötets avslutning: DL-2 SM2PYN tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

SM2JDU Ulf

SM2PYN Bosse

Justeras:

Justeras:

SM2SXI Janne

SM2DXH Kurt

