
Roslagens Sändareamatörer  Sida 1 ( 2 ) 

Protokoll från kvartalsmöte 2011-06-04 i Rånäs 

Roslagens Sändareamatörer 
 
Protokoll från kvartalsmöte 2011-06-04 
 

Plats: Hembygdsgården Granby i Rånäs. 
 

Deltagare:  SM5ELC, SM5HP, SM0CVI, SM5ERK, SM5AOG, SM0EUI, SM5GJB, 

SM5DRP, SM0DFP, SM5GXJ, SM5CBM, SA5BBE, SM5BVV, Jonas 

Lindgren SSM och SM5EPC. Totalt 15 st. 

 

§1  Mötets öppnande. 

 Mötet öppnades av SM5ELC/Janne, som hälsade samtliga hjärtligt välkomna. 

 

§2 Dagordningens godkännande. 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§3 Val av ordförande för mötet. 

 SM5ELC/Janne valdes som mötesordförande. 

 

§4 Val av sekreterare för mötet. 

 SM5EPC/Anders valdes som sekreterare för mötet. 

 

§5 Föregående mötesprotokoll, från årsmöte 2011-02-12 i Gimo. 

Protokollet fanns kopierat för genomläsning. Det godkändes efter korrigering av 

punkt 18.1och lades till handlingarna. 

 

§6 Aktiviteter under året.  

RSA-Cupen 2011 pågår under året med samma regler som tidigare år. Då hemsidan 

inte fungerar får varje deltagare sammanställa sina resultat vid årets slut och skicka 

dem till sekreteraren SM5EPC/Anders.  

Ett diplom för de som kör HF-tester och tävlar SK5RO kommer till nästa år 2012. 

Sammanställningen bygger på att man har laddat upp sina resultat till SSA:s HF 

Contest Cup.  

Det finns möjlighet att delta i radiosamband under Midnattssolrallyts etapp i 

Uppland fredag den 15 juli. Uppsala Radioklubb organiserar radiosambandet och 

ansvarig där är SM5BKK/Kurt. 

 

§7 Rapport från teknikgruppen.  

Båda repeatrarna på 2 m resp. 70 cm är sedan en tid nertagna och QRT. 

Uppställningsplatsen i Valö har i stort sett noll tillgänglighet och ett annat QTH 

måste undersökas. Det finns inte heller någon mer möjlighet att sätta upp något i 

gruvtornet i Dannemora. På Gräsö finns en mast som FRO äger. SM5HP/Rolf 

och SM0CVI/Tor kollar upp den om det kan vara något alternativ. 

Hemsidan: Webbmaster SM5SIK/Jonny kunde inte komma till mötet. Han 

meddelade att han kanske kan jobba med den till sommaren.  

Ny ansvarig utgivare till hemsidan blir sekreteraren, SM5EPC/Anders. 

Statistik från den gamla hemsidan visade på över 6 miljoner träffar under tiden 

2004 – 2010. 
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§8 Övriga frågor 

1. Distriktsledaren för 5:e distriktet, Morgan Lorin med signalen SM5BVV 

besökte vårt möte och presenterade sig själv och vad han vill göra för 

distriktet och SSA. Han är född 1943 i Motala och bor nu i Vadstena.  

Han fick certifikat 1962 och var telegrafist i ”lumpen”.  

Han är tele/radioingenjör och har arbetat på ett antal företag.  

År 2011 blev han vald till DL5.  

Några exempel på delmål som han har är bland annat: 

Arrangera minst två DL5-möten under året. 

Administrera SSA/SM5:s hemsida. 

Slutföra rekryteringsprojektet bland licensierade amatörer som inte är 

medlemmar i SSA.  

I SM5 har 675 utskick gjorts till dessa. 83 svarade ja att de var intresserade 

medan 148 svarade nej och 11 har blivit medlemmar.  

I Sverige finns ca 12000 licensierade amatörer varav 5500 är medlemmar i 

SSA. Åldersfördelningen är lite ojämn då toppen ligger mellan 60 – 80 år. 

SM5HP/Rolf tog på sig uppgiften som teknikansvarig inom SM5.  

 

2. SSA:s kassör SM5AOG lämnade en kort rapport från årsmötet i Växsjö.  

Medlemsavgiften för medlemmar upp till 25 år sänks till Kr 170:- 

Till IARU-mötet i Sydafrika reser SM6CNN och SM7GVF. 

NRAU-mötet hålls i Norge. 

Rekryteringskampanjen. 

Boken ”Bli sändaramatör” finns nu intalad som ljudbok. 

SM0RGP jobbar med en ny utgåva av Trafikhandboken. 

 

3. Jonas Lindgren, från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, presenterade sig själv 

och att han arbetar med radio på myndigheten. Det är VHF, RAKEL och lite 

HF-radio för hans del. Efter mötet så demonstrerade han Codan Manpack, en 

grön kortvågsstation, ute på gräsmattan. Några olika antenner spändes upp 

högt och lågt mellan flaggstång, träd och buskar. Det var väldigt dåliga 

konditioner men till slut så lyckades det att köra några QSO:n med SM-

stationer. Som kontenta av demo och prov blev det att ”bättre en antenn i 

luften än två på marken”. Nu var nog inte resultatet så överraskande för de 

flesta deltagarna. 

 

§9 Nästa möte. 

                      Nästa möte bestämdes till en radiodag med loppis hemma hos SM5HP/Rolf 

uppe i Näsmo, Hållnäs den 27 augusti kl. 11.00.   

 

§10 Mötets avslutande. 

                      Ordf. Janne/ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Anders Jonsson                                                Jan Edenquist 

SM5EPC           SM5ELC 

Sekreterare                                                      Ordförande     


