
SM2-Möte i Umeå den 9 april 2005 
 
1. Bosse hälsade alla välkomna och höll tyst minut för de amatörer som gått bort under det gångna året. 

SM2FUV, SM2ALU, SM2IVM och SM2NOO. Därmed förklarades mötet öppnat. 
Närvarande vid mötet: SM2EKA, SM2FXT, SM2CFG, SM5XW, SM0CCM, SM2SXM, SM2PJO, 
SM2NOH, SM2ECL, SM2YIZ, SM2MZC, SM2DR, SM2GCR, SM2TEO, SM2OKD, SM3ANX, 
SM2JDU, SM2UWM, SM2NLD, SM2AVG, SM2CVH, SM2CDU, SM2IRZ, SM2SXI, SM2DJK, 
SM2CKR, SM2MZF, SM2NOG, SM2PYN, SM2WEW, SM2UVK, SM2UVJ, SM2DXH OCH SM0MVB 

 
2. Till ordförande för dagens möte valdes: Bosse/SM2PYN, som mötessekreterare valdes Lars-Ove/SM2WEW 

och att justera dagens protokoll (tillika rösträknare) valdes Rune/SM2EKA och Wille/SM2AVG. 
 
3. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 
4. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
5. Ordföranden läste upp protokollet från föregående SM2-mötesprotokoll (3/4-2004). 
 
6. Distriktsstyrelsen och dess organ gicks igenom av ordföranden med SM2PYN som DL2, SM2JDU som vice 

DL2 och SM2UWM som kassör. Revisorer är SM2DXH och SM2VHB. Kassa och redovisning gicks 
igenom varvid full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret föreslås. Mötet ger styrelsen full 
ansvarsfrihet. 
Det diskuterades att distriktskassan bör fyllas på lite och förslaget att hålla ett nytt distriktslotteri ansågs av 
mötet som en bra idé. 
Mötet beviljade två bidragsansökningar för inköp av utrustning, SKRA 600:-, STARK 1000:- 

 
7. Det konstateras att det är fortsatt hög aktivitet i distriktet. En nygammal klubb (SK2HG) har aktiverats igen 

vilket är bra. 
DL2 önskar att vi fortsätter med våra aktiviteter och försöker att utöka detta ytterligare för att hålla andan 
vid liv samt att nyrekryteringen ska fungera och locka fler intresserade till hobbyn. 
SM2CKR undrar hur det gått med nyrekryteringen. 7 st. från Skellefteå kommer att skriva upp. 
Gällivare/Malmberget kommer att få 5 stycken. 
SM2ECL hade tänkt starta en klubb inom jobbet och säger sig ha ett antal som kommer att examinera 
framöver. 

 
8. SSA-bulletinen läses på VHF från Luleå och Umeå. Erik/SM2LWU läser den på kortvågen från Skellefteå. 
 
9. Varje distrikt ska ha en qsl-mottagare. Alla qsl till distriktet kommer till Fura och sorteras och sprids vidare 

av John/VHB. Många skickar själv sina kort. I Umeå kan man lägga dessa i ett utgående-fack på Fura som 
sedan skickas vidare för spridning. Mötet riktar ett tack till John för väl utförd verksamhet. 

 
10. PARK, Håller igång repeatersystemen och 1296-fyren. Har inga direkta möten förutom årsmöten. Intresset 

verkar vara dåligt att bedriva klubbverksamhet men de träffas någon gång emellanåt vid behov. Ca: 40 
medlemmar. Echolink drar in mycket trafik via repeater och de säger att de har det aktivaste repeaternätet i 
Sverige. Önskemål kom från SM2UWM att de tar bort sin "tomgångston" med tanke på att om man länkar 
upp mot en annan repeater så blir det "fnurr" när de börjar blippa mot varandra. Arjeplogsrepeatern går att 
länka ihop och de planerar att länka den permanent. 
 
SKRA, Har viss verksamhet och håller just nu på med den stora loppisen den 21/5. De har även satt upp en 
repeater i Galtisboda. 70-repeatern är under rep. och kommer att sättas upp framöver. Lighthouse weekend 
kommer att köras från Gåsören under året. Ca: 40 medlemmar och några på gång under året. Klubbträffar 
varje tisdag kl. 19.00. 
 
LYRA, Har inga lokaler och bristande intresse. Ca: 10 medlemmar i klubben och totalt 65 licensierade 
amatörer i Lycksele. Ulf/SM2JDU kämpar för att få igång verksamhet men intresset verkar svalt. 
 
STARK, Föreningsverksamheten ligger nere sedan 3 år. Ska försöka återuppta verksamheten under året. 
Utskick om detta till 45 st. och de har ca: 50 medlemmar totalt. De har en 70-repeater som scannar av och 
länkar vidare till Tärnaby och Lycksele. 
 



FURA, Öppet 2 dagar/vecka tis och tor. Ca: 85 bet. medlemmar, hyfsad klubblokal ca: 50 m². Kurser har 
gått dåligt, intresset verkar finnas men när man kallar till kurs dyker väldigt få upp. Aktiviteter från lokalen 
på samtliga band och tester körs främst på VHF UHF och SHF. Fieldday hålls varje år där SRAL-testen körs 
på svettåkersberget. I år ska Fura delta på IOTA från bredskär EU135. Fura-blad kommer ut regelbundet och 
sammanställs av Kurt/YIZ. Fyrar SK2VHF och SK2UHF fungerar bra och likaså repeaterkedjan. Projekt att 
sammarbeta med skolor pågår för att kunna rekrytera lite fler amatörer. Fura har deltagit på Nolia under 3 år 
för att visa upp sig men tänker inte delta i år. Fura fyller 60 år 2006. En historiegrupp har satts samman och 
arbete pågår med att samla in material till en historieskrift på 50-talet sidor som ska utges lagom till jubiléet. 
Rune/NNX hälsar samtliga och låter meddela att han mår relativt bra trots 3 strokes. 
 
Lule-Boden har rätt tyst tillvaro. Mestadels FRO som håller låda och sköter visst samband. 
Museiverksamhet bedrivs och de har försökt starta kurser men intresset har varit dåligt 
 
Distriktskassan: SM2UWM redovisar saldo 7334.80, ränta 2004 - 8.76 
Mötet beslutar att ett nytt distriktslotteri ska anordnas. PYN ansvarar för att lotteriet kommer igång och ser 
till att det anskaffas priser. 
 
Repeaterfrågor: ECL ombads redovisa koordineringen av repeaterfrågor som pågår inom SSA varefter en 
allmän diskussion om repeatrar uppstod. 

 
11. Hoppas över 
 
12. SSA's utbildningspaket är utmärkt att använda vid utbildning och rekrytering. För att kunna få fler amatörer 

måste fler lärare till. Har man en gång utbildat sig själv borde man ju komma ihåg lite av det man en gång 
lärde sig. Fler lärare behövs och alla uppmanas se om man inte kan ställa upp. Distriktet har 3 examinatorer 
men 3 till skulle behövas. Bosse/SM2PYN efterlyser en bättre täckning av examinatörer och uppmanar till 
självanmälan. SM2UWM-Förslag att lägga provet online mottogs som ett bra förslag. Man kan ha en s.k. 
förstudieblankett som de får fylla i (typ ett miniprov) för att kunna kontrollera förkunskaperna på deltagarna. 

 
13. Valberedning: tidigare SM2DXH, SM2RZP och SM2SSQ. Omval på samtliga poster varvid SM2RZP blir 

sammankallande. 
Val av revisorer till distriktskassan. Tidigare SM2DXH och SM2VHB. 
Föreslaget och valda: SM2OKD, SM2MZC. SM2OKD blir sammankallande. 
Val av kassör för distriktkassan. Tidigare: SM2UWM. Omval på den posten. 

 
14. Rune/SM2EKA - Rune skulle vilja se en lista över alla klubbar och dess kontaktpersoner på SSA's hemsida. 
 
15. Lycksele alternativt Storuman 8/10. Ulf/SM2JDU och Jan-Egil/SM2UWM ansvarar för programmet. 
 
16. Ordföranden Bosse/SM2PYN tackade samtliga för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 
Umeå den 9 April – 2005 

 
 

Vid protokollet      Ordförande 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
SM2WEW Lars-Ove     SM2PYN Bo 
 
Justeras 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
SM2EKA Rune      SM2AVG Wille 


