
SM2-MÖTE STORUMAN, 2002-04-13 
 
 
Mötet samlade 23 deltagare:  Bosse/sm2pyn, Ulf/sm2jdu, Roland/sm2dr, Lennart/sm2cfg, 
Anders/sm2xsd, Anders/sm2ecl, Kurt/sm2dxh, Eskil/sm2uvk, André/sm2rhl, Jan-
Erik/sm3cer, Jörgen/sm3fjf, Mats-Ola/sm2ckr, Jan-Egil/sm2uwm, Roger/sm2nnw, 
Lennart/sm2noh, Gunnar/sm2nzk, Marianne/sm2ivm, Robert/sm2ivr, Bengt/sm2kya, 
Erik/sm2lwu, Yngve/sm2kjk,Thomas/sm2nld, Johannes/sm2uwm-junior 
 
Dessa deltagare representerade totalt 7 klubbar 
 
§ 1  Mötets öppnande. 
 Bosse/PYN hälsar alla välkomna och speciellt till sm3cer, sm3fjf från SSA-styrelse 
 
§ 2 Val av Ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet 

Bosse/PYN utsågs till ordförande för mötet, Ulf/JDU utsågs till sekreterare. 
  Roger/NNW, Jan-Egil/UWM utsågs till justerare. 
 
§ 3 Mötets behöriga utlysning 
 Församlingen  finner att mötet är behörigt utlyst 
 
§ 4 Fastställande av dagordning för mötet 
 Dagordningen godkänns och på punkt 14 kommer det upp frågan om repeater 

utbyggnad, SM2-lotteri, ägande förhållanden på repeatrar ,noder och annan offentlig 
utrustning. 

 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Bosse/PYN redovisar protokollet från föregående SM2-möte som ägde rum i Umeå  
 Den 6/10-2001. Där det hade samlats 18 deltagare. PÅ det mötet diskuterades 

Distriktsstyrelsen det saknas en vice DL-2. Distrikts kassa,  QSL-service, 
Bulleverksamhet, info från SSA 

 Protokoll från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 6 Distriktsstyrelsen och dess organ 
 Nuvarande styrelse består av Bosse/PYN DL-2. Ulf/JDU vice DL-2, Jan-Egil/UWM 

kassör. Revisorerna Kurt/DXH och John/VHB redogör för ekonomin i sm2-land och 
finner räkenskaperna väl förda och lämnar ansvarsfrihet för det gångna året till 
styrelsen. Kassan 9388 kronor 

  
§ 7 Rapport från distriktet 
 Bosse/PYN uppmanar amatörerna att föra ett vårdat språk på radio och inte nått 

”bakgårdssnack”. Mycket lugnt i distriktet annars. APRS verksamhet pågår i 
Storuman där håller dom även på med lite experimentverksamhet med I-Link. 

 Stor Contest verksamhet på HF, VHF, UHF från klubbarna i SM-2. Medlemsantalet i 
klubbarna ligger på en jämn nivå år efter år. Yngve/KJK informerar om påbörjade 
försök att få fram fler amatörer i Vilhelmina dels genom skolan (el-tele utbildning) 
och genom FRO. 

 Anders/ECL redogör för mötet om situationen på VHF, UHF Stora problem med 
LPD-utrustningar i hela Sverige. Det har visst även förekommit att repeatrar har kört 



med +shift på infrekvensen och det är inte tillåtet. Det är även problem med repeater 
störningar och tillstånd i stor städerna i synnerhet i Stockholm där det grälas om vem 
som har rätt till att nyttja repeatrarna.  

 Det har även blivit tillåtet för SL-Stationer att tävla som klubb i olika aktivitets tester. 
 
§ 8 Bullentin verksamhet 
 Bullentinen sänds från 3 st stationer 1  på HF-80 met med Erik/LWU som operatör 

och med Börje/EKN som reserv. 
 I Norrbotten så sänds den från Piteå på VHF  med Anders/ECL som operatör och med 

olika reservoperatörer  
 Från Västerbotten så sänds den på Blåvägen länken från Umeå med Lars-Ove/WEW 

som operatör och med Mats-Ola/CKR som reserv. 
 I inlandet så är det ingen som läser Bullentinen  
 Jörgen/FJF informerar om att det kommer en sommar bulle under sommaren och att 

det på försök ska läggas in en under sida på bullens site på SSA innehållande 
köpes/säljes.  

 
§ 9 QSL verksamhet 
 QSL manager är John/VHB som sorterar ca 6-8 kg inkommande QSL var 14 dagar 

Allt fungerar fint för John som avser att fortsätta med detta 
 
§ 10 Rapport från klubbar i SM-2 
  
 VSA Vilhelmina har kvar sin lokal men det är inte så säkert hur länge, Klubben har 

ett fåtal medlemmar har ganska stort samarbete med FRO i Vilhelmina 
  
 LYRA Lycksele har ingen lokal men medlemsantalet är ca 10 st. Verksamheten är 

inte hög.  1  ny cept 1 amatör.  Har kört igång 2 repeatrar 1 på VHF och 1 på UHF 
 Cluster verksamheten ligger nere på grund av ett förmodat haveri på en nod i Granö 
 Roger/NNW är provförrättare 
    
 STARK Storuman Verksamheten rullar på tillkommit 7 nya licensierade amatörer 

genom självstudier och någon träff då och då med provförrättaren Jan-Egil/UWM  
 Klubben har kört igång en APRS nod i Storuman och håller även på med att utvärdera 

I-Link. Föreningen har god ekonomi och ca 50 medlemmar 
 
 HRAA Hörnefors  har ingen verksamhet för närvarande 
 
 FURA Umeå söker ny lokal igen är erbjuden en källar lokal i närheten av gamla 

lokalen. Kursverksamheten är på topp 8 deltagare i teorikurs och 7 st i cw-kurs 
 Teori kursen har gett 3 nya amatörer cw-kursen är ej klar ännu. 
 FURA var representerad på NOLIA en vecka  
 Medlemsantalet är ca 80  
 
 SK2AZ Piteå Fortfarande liten klubblokal ca 2x2 met. Lite testverksamhet på VHF. 

Inga fasta möten utan dessa sker på begäran. Ca-35-40 medlemmar Har kört en cw-
kurs via repeater länk och fått lyssnarapport från vk land 

 
 SKRA Skellefteå Har ca 38 medlemmar. Verksamheten snurrar runt 5-10 aktiva 

medlemmar. Föreningen har god ekonomi, genomfört säkerhets samband på 



rallytävling, filmkvällar, kör tester på VHF och UHF. Klubbstugan behöver lite 
restaurering både byggnads och antenn jobb. Framtiden ser ljus ut med diverse 
happenings så som repeater arbeten, grillkvällar och contester. Clustret har 
radioproblem. 

 
 Avbrott för lunch. Under lunchen så demonstrerade Thomas/NDK APRS på ett 

förtjänstfullt sätt. 
 
§ 11 Motioner och styrelse förslag till SSA Årsmöte2002-04-30 
 Motion 1.  Att  det ska tillsättas en grupp för att komma tillrätta med störningsnivåer 

och andra störnings relaterade problem för oss amatörer bifalles av mötet 
 
 Motion 2. Att upphäva motionen om att slå ihop dom 4 fonderna till 2 fonder bifalles 

av mötet. 
 Förslag på ersättare till SM2JDU i styrelsevalberedningen på 1 år 
 Gunnar/NZK och Janne/FXT DL-2 Bosse tar kontakt med dessa och förhör sig om ev. 

intresse 
 
§ 12 Rekryterings arbetet  Jörgen/FJF 
 Jörgen/FJF har ett fint föredrag om hur rekryteringsarbetet och utbildnings 

verksamheten i SSA fortskrider.  Visar även på lite utbildnings materiell och erbjuder 
sig att komma upp till sm2-land och köra cept-2 kurser på weekend praxis 2 helger. 

  
 
§ 13 Val till distriktets valberedning samt eventuellt övriga val. 
 Paul/RZP, Kurt/DXH, Per-Erik/JAA sitter för närvarande  distriktsvalberedningen 
 Mötet beslutar omval på dessa tre. 
 
§ 14 Övriga frågor. 
 Inget SM2-Lotteri år 2002. Vid nästa lotteri en önskan om fler vinster. 
  
 2 ansökningar om bidrag ur SM-2 kassan har kommit in till styrelsen 
 En ansökan om bidrag till STARK-LYRA för utbyggnad av repeater länk system i 

Västerbottens inland. 
 En ansökan från PARK Piteå avseende bidrag till inköp av stationsutrustning till 

repeater länknät i Norrbotten. 
 
 En begäran från styrelsen att det kommer fram en förteckning på ägandeförhållande på 

Repeatrar, noder och annan offentlig utrustning som vi amatörer använder gemensamt 
 Micke/KOT och Micke/VBK är kontaktpersoner angående detta.  
 Åter till repeater länkning 
  Hur gör vi? Vilka gör vad? Vilka problem? Vilka QTH:n? 
 Bosse/PYN tar tag i dessa spörsmål försöker reda ut frågetecknen och få fram en 

vettig arbetsplan kanske. 
 
 
 
 
 
 



§ 15  Nästa Distrikts möte 
 TID: Andra Lördagen i oktober 
 PLATS: Vilhelmina   Reserv Öjebyn 
 PROGRAM: Komposition Bosse/PYN 
 
 
§ 16  Mötets avslutning 
 Bosse/PYN tackar för visat intresse och ett speciellt tack till föredrags hållarna 
 Även ett tack till STARK för fint fika och fina lokaler. 
 
 Efter mötet så demonstrerar Janne/CER lite om Contest och Kortvågs körande. Han  

visar även lite om olika Contest loggprogram för att underlätta radiokörandet på 
testerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknas 
 
Sekreterare:    Ordförande: 
Ulf Johansson/SM2JDU    Bo Nilsson/SM2PYN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare:    Justerare: 
Roger Sandström/SM2NNW  Jan-Egil Hemfjell/SM2UWM 
 


