
Protokoll fört vid SSA Distrikt 2 möte i Skellefteå den 28 mars 2009

§1. DL SM2OAN Mikael öppnade möte och hälsade ett 20 tal amatörer (se bifogad deltagarlista)

välkommen till mötet. Sedvanlig parentation hölls.

§2. Till ordförande för mötet valdes Mikael SM2OAN, till sekreterare Rune SM2EKA och justerare (tillika

rösträknare) Sören SM2DLA samt André SM2RHL.

§3. Mötet fanns behörigt utlyst.

§4. Mötet godkänner förelagd dagordning utan tillägg.

§5. Mötesprotokoll från Distrikt 2 möte i Umeå den 5 april 2008 föredrogs, godkändes och lades till

handlingarna.

§6. Distriktsstyrelsen och dess organ. Styrelsen består av ordförande DL2 Mikael SM2OAN, vice DL2 Ulf

SM2JDU och Sören SM2DLA kassör.

§7. Kassören SM2DLA föredrar kassaberättelse och noterar att behållningen i kassan är 5001,95.

Kassaberättelsen läggs med godkännande till handlingarna och enligt revisorernas förslag beslutar

mötet om ansvarsfrihet för valda styrelsen gånget år.

§8. Rapport från Distriktet.

a. FURA, Umeå (SM2EKA) Mycket god aktivitet, över 100 medlemmar, ett antal nya amatörer

under förra våren. Bra ekonomi. Klubbkvällar tisdagar och torsdagar. Lunchträffaar första

onsdagen varje månad. På torsdagar ibland mer än 15 ’gubbar’. Studiebesök och

temakvällar. I juni 2008 fieldday tillsammans med FRO på Svettåkersberget, Vännäs.

b. SKRA Skellefteå (SM2RHL) Tisdagsträffar med 5-10 medlemmar. Ca 45 medlemmar. Liten

ökning. Lunchträffar. Planerar inköp av ny HF rig!

c. Luleå (SM2OAN info) Ingen fungerande radioklubb. FRO sammanhåller. En del Luleå-

amatörer åker till SK2HG.

d. Kalix SK2HG (SM2YIP) Ökande och bra aktivitet. 41 medlemmar. Bra ekonomi. Man aktiverar

amatörradio vid Överkalix marknad. Aktiviteterna i augustifieldday vid Seskarö positivt.

SF2RK Rödkallens fyr kommer att aktiveras. Bra fungerande repeaterkedja, Kalix-linjen. 6

meters repeater på G.

e. GEMARK. 4-5 st träffas varje tisdag tillsammans med FRO.

f. LYRA, STARK, Vilhelmina    Lugnt!

§9. SSA-bulletinen. SM2PYN läser SK2SSA varje söndagsmorgon på 3675 +-QRM. I genomsnitt ca 45 st.

Ett exempel på ’Socialt nätverk’ inom amatörradio!? Blå länken södra västerbotten ändrad tid till



2030 söndag med mellan 20-30 incheckare. SM2CKR och SM2XVV är uppläsare. SM2PYN:

’Bulletinen blir vad VI gör den till’! Anders SM2ECL läser i Luleå. Ett 10-tal incheckare.

§10. QSL. SM2VHB John i Umeå gör ett bra jobb med servicen för SSAs medlemmar! Ett tack

framfördes till John och övriga Umea-amatörer som stöttar honom.

§11. Övriga rapporter. SM2OAN informerade lite om sin roll som DL2. Lite stöd från SSA.

§12. Motioner till SSAs årsmöte. Distrikt 2 möte stöder SSAs styrelse i deras ställningstagande i

svar på motioner och propositioner.

§13. Utbildnings- och rekryteringsfrågor. Svårt att rekrytera unga. Vi saknar fortfarande

provförrättare. Minst 1 helst 2 nya, varav en i inlandet (SM2PYN).

§14. Val av valberedning samt ev. övriga val. Distrikt 2 styrelse, omval på Mikael SM2OAN DL2, Ulf

SM2JDU vice DL2 samt Sören SM2DLA, kassör. Revisorer: Omval Sture SM2AGK. Valberedning:

SM2DXH avsade sig omval. Valdes Yngve SM2YIP (sammankallande), Paul SM2RZP samt Per-Erik

SM2JAA.

§15. Övriga frågor. Inga speciella frågor togs upp.

§16. Nästa distriktsmöte. Ev Kalix Luleå. DL2 återkommer i ärendet

§17. Mikael SM2OAN avslutade mötet.

Mikael Styrefors SM2OAN (Ordf) Rune Grundström SM2EKA (sekr)

Sören Wallén SM2DLA (just) André LindgrenSM2RHL (just)


