
SM2-MÖTE UMEÅ, 2001-10-06

Mötet samlade 18 deltagare: Paul/sm2rzp, John/sm2vhb, Kurt/sm2dxh, Lars-Ove/sm2wew,
Allan/sm2mql, Gunnar/sm2ctf, Erik/sm2lwu, Ingvar/sm2jsx, Eskil/sm2uvk, Mats-Ola/sm2ckr,
Lennart/sm2azg, Magnus/sm2wls, Thomas/sm2oae, Olof/sm2dcu, Bosse/sm2jqv, Mikael/sm2vbk,
Sören/sm2jeb och Bosse/sm2pyn vilka tillsammans representerar PARK, SKRA, ELVIRA, FURA och
HRAA.

§ 1 Mötets öppnande och eventuell parentation.
DL2/Bosse/PYN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
En tyst minut hölls för Kjell/sm2ud, Bo/sm2aqe, Tore/sm2avu och Hans-Erik/sm2eob som
under året har avlidit.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet.
Bosse/PYN utsågs till ordföranden för mötet, Lars-Ove/WEW utsågs till sekreterare.
Mikael/VBK och Gunnar/CTF utsågs till justerare.

§ 3 Mötets behöriga utlysning.
På frågan angående mötets behöriga utlysning svarade samtliga ja.

§ 4 Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen för mötet godkänns och under övriga frågor punkt 14, vill Paul/RZP och
Gunnar/CTF yttra sig i några frågor.

§ 5 Föregående mötesprotokoll.
Bosse/PYN redovisar protokollet från föregående SM2-möte som ägde rum i Skellefteå den
31/3-2001 där 19 stycken hade samlats. På det mötet diskuterades distriktskassan,
bulletinverksamheten, QSL-servicen och Jörgen/SM3FJF’s information om rekryteringsmötet.
Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Distriktsstyrelsen och dess organ.
Distriktet saknar en vice DL2. Förslag på lämpliga kandidater till posten önskas från
mötesdeltagarna under dagen.
Kassören Jan-Egil/sm2uwm har låtit meddela att han önskar bli ersatt på posten som kassör för
SM2-distriktet.

§ 7 Distriktskassan. Val av revisorer.
I distriktskassan finns för närvarande 8985.84 kr. Summan har aldrig tidigare varit högre än så
och DL2 uppmanar samtliga att lämna in bidragsansökningar till diverse projekt.
Till revisorer valdes John/sm2vhb och Kurt/sm2dxh.

§ 8 Rapport från distriktet (DL2).
Distriktet har fått förstärkning i och med att Anders/sm2ecl har blivit sektionsledare/VHF i
SSA.
Med tanke på detta så har vi större möjlighet att göra oss hörda inom SSA.
I maj hölls ett rekryteringsmöte i Skellefteå. SK2AU och SK2AT hade hörsammat kallelsen och
var närvarande. DL2 tycker att det var synd att inte SK2AZ var närvarande.
Många amatörer i distriktet är aktiva på HF, VHF och UHF. Det är också många som är QRV
på aktivitetstesterna och andra tester vilket är mycket positivt.



§ 9 Bulletinverksamhet.
Bulletinen på 3675 KHz på söndagsmornarna läses på prov av Leif/SM2XHI. Rapporter har
kommit som säger att Leif hörs lång väg från sitt QTH vilket är positivt.
Reserver för kortvågsbullen är Rune/EKA, Lars-Ove/WEW och Börje/EKN.
VHF-bullen via repeatrarna på söndagskvällarna fungerar bra i hela distriktet.
(Gunnar/CTF inflikar:
Med tanke på de bitvis magra innehållet i bulletinen kan man tycka att bulletinredaktören borde
bedriva lite mer uppsökande verksamhet. Mötet instämmer.)

§ 10 QSL-serviceverksamheten.
Från mötet i Skellefteå rapporteras att verksamheten fungerar bra i distriktet. Antalet QSL-kort
som kommer till distriktet har aldrig varit så stort som nu.
Någon undrade också om det inte fanns färdiga påsar eller liknande att använda istället för att
John/VHB ska måsta stå och paketera varje försändelse. Frågan är bara den om det kan bli
billigare än så här eftersom dessa påsar förmodligen kostar mer än vanligt brunt paketpapper.

§ 11 Övriga rapporter (från klubbar, funktionärer, m.fl.).
PARK - Inom PARK har man under året bedrivit fyraktiviteter, amatörradions dag, deltagit i de
flesta aktivitetstester och testat lite APRS-körning. Antennarbeten och sökning av
störningskällor har även förekommit.
ELVIRA - ELVIRA med ca: 15 medlemmar saknar klubblokal för tillfället vilket har medfört
att klubbverksamheten är väldigt låg. Det är även svårt att få tag i alternativa lokaler. Repeatern
har även den tystnat sedan en tid tillbaka vilket direkt leder till att verksamheten minskar ännu
mer.
SKRA - SKRA har 49 medlemmar och ganska god ekonomi. Ett tiotal medlemmar är riktigt
aktiva och kämpar tappert med att hålla liv i klubbverksamheten. En CW-kurs är på gång och
under året har man renoverat VHF-antennerna, införskaffat 2x19 element till UHF, bytt
logikkretsar på R4 och R6, deltagit i lighthouse weekend på Gåsören och givetvis varit aktiva på
aktivitetstesterna.
FURA - FURA har ca: 90 medlemmar för tillfället och har under året deltagit på stora Nolia och
amatörradions dag samt att klubben har deltagit i aktivitetstesterna. En klass 2-kurs och CW-
kurs är inplanerad under oktober månad.
Tidningen Aurora har domnat bort så sakteliga på grund av brist på bidrag från enskilda
amatörer och klubbar i distriktet. Till Fura's medlemmar har istället ett Fura-blad skickats ut för
att hålla klubbens medlemmar underättade om vad som händer.
Vi borde försöka få ut åtminstone ett nummer av Aurora detta år och stoppdatum för bidrag har
satts till den 25/11-2001.
Fura har också blivit uppsagda från nuvarande QTH och förväntas ha utrymt lokalen senast den
31/12-2001.
HRAA - HRAA ligger för tillfället i malpåse på grund av extremt liten aktivitet

§ 12 Information från SSA.
Mycket av arbetet inom SSA ägnas rekryteringskampanjen. Foldrar (6 st.) med information om
amatörradio har tagits fram. En utbildningspåse har också tagits fram. Den innehåller boken bli
sändaramatör, trafikhandboken, jubiléeumstidskriften på QTC, QTC nr. 9-2001 och en
utbildnings-CD som innehåller massor av program m.m. Utbildningspåsen kostar 250:- och
beställs från SSA.
SSA har även tagit fram en reklampelare typ utdragbar filmduk som finns att låna från SSA.
Förslag har även framförts att klubbarna ska få bli godkända utbildningsställen och kunna
utexaminera UN- och UC-certifikat till de som ej klarar kraven för ett klass 2-certifikat.
Thomas/OAE ska försöka göra reklam för amatörradio på utbildningsmässan på Nolia den 24-
25/10-2001



§ 13 Valberedningarna (distrikts- och SSA).
Ulf/JDU sitter med i SSA's valberedning.
Distriktets valberedning ska aktiveras inför nästa års årsmöte. Det är Paul/RZP, Kurt/DXH och
Per-Erik/JAA som ingår i denna där Paul/RZP är sammankallande.

§ 14 Övriga frågor.
Paul/RZP - Paul undrade om inte inkomsten från nästa distriktslotteri nästa gång kunde få gå
oavkortat till repeaterverksamheten i distriktet. En allmän diskussion uppstod och inget beslut
tog i frågan.
Gunnar/CTF - Gunnar informerar att SSA efter senaste omorganisationen ej har någon teknisk
sekreterare i styrelsen, detta borde på något sätt rättas till, eventuellt en teknisk sekreterare
utanför styrelsen.
QTC borde innehålla en frågespalt där både vana och ovana amatörer kan ställa frågor och få
svar på allehanda ting.
Callboken har blivit mycket svårare att söka i numera eftersom de har slagit ihop prefixen. En
sortering och snyggare uppspaltning borde göras.
Mikael/VBK - SSA's hemsida är besvärlig att komma in på och navigera i om man använder
sig av webbläsaren Netscape navigator. Hemsidan borde anpassas så att den har stöd för
samtliga eller åtminstone de vanligaste webbläsarna.

§ 15 Tid och plats för nästa möte.
Mötet kom överens om att nästa SM2-möte ska hållas i Storuman lördagen den 13/4.

§ 16 Mötets avslutande.
DL2-Bosse/PYN tackade samtliga mötesdeltagare för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
Återstoden av dagen ägnades åt att fika, samtala med andra amatörer och shoppa lite grand av
det som Wolfgang från SRS hade tagit med sig upp till mötet.

Undertecknas

Sekreterare: Ordförande:
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Justerare: Justerare:
Mikael Rönnkvist/SM2VBK Gunnar Jonsson/SM2CTF


