
  Distrikt2-Möte i Storuman den 8 Oktober 2005  

 
1. SM2PYN Bosse hälsade alla välkomna till Storuman och höll en tyst minut för de 

amatörer som gått bort under året. Därmed förklaras höstens möte öppnat. 
Närvarande vid mötet: SM2PYN, SM2JDU, SM2TOK, SM2NNW, SM2DXH, 
SM2DR, SM2SXM, SM2NZK, SM2NLD, SM2UWM och SM2TEO   
 

2. Till Ordförande för dagens möte valdes: SM2PYN/Bosse, som mötessekreterare 
valdes SM2JDU/Ulf och till att justera dagens protokoll (tillika rösträknare) valdes 
SM2DXH/Kurt, SM2DR/Roland  

 
3. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

 
4. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 
5. Ordförande delade ut kopior på föregående distrikts möte (9/4-2005) som lästes 

igenom utan anmärkningar. 
 

6. Distrikts styrelsen och dess organ gicks igenom av Ordförande med  SM2PYN/ Bosse 
som DL2, SM2JDU/ Ulf  som vice DL2 och SM2UWM/ Jan-Egil som kassör. 
Eftersom styrelsen väljs på vårmötet så var det bara information som lämnades denna 
gång SM2UWM berättar att kassan är orörd till dags datum.Så det finns med andra ord 
ca 7300 kronor i densamma.  

 
7. Angående det Distrikts lotteri som beslutades skulle genomföras efter föregående  

Distrikts möte är på gång och ska startas under hösten. I distriktet i övrigt så är det 
ganska lugnt med verksamheten. 
    

8. Bulletin verksamheten: På kortvåg så fortsätter SM2LWU/ Erik att läsa bullen med 
stort antal incheckningar varje söndag morgon inte bara från Distrikt 2 utan även från 
andra distrikt så också även från andra länder OH, LA t.ex. På VHF så är det Umeå 
med FURA som läser bullen varje söndags kväll med ett stort och jämt antal 
inloggningar som följd. DL2 önskar även att få höra att inlandet försöker komma 
igång med en bulletin på repitörerna i inlandet. De berörda klubbarna lovar att titta på 
saken och försöka komma med något förslag på hur det ska genomföras. 

 
9. QSL Verksamheten: SM2VHB/John fortsätter att sortera qsl med osedvanlig energi 

och snabbhet efter vad som kommer in och levereras ut till berörda inom distriktet 
 

10. Övriga rapporter från klubbar funktionärer m.fl.: 
 

LYRA ingen större verksamhet förutom de säkerhetssamband som genomförs i 
samband med rally tävlingar. Klubblokal verkar lösa sig eftersom LYRA har börjat ett 
samarbete med FRO angående detta.  
 
STARK: Har ungefär samma verksamhet som blev redogjort för under vår mötet 
Föreningsverksamheten är låg men det finns önskemål på kurser i APRS och GPS 
hantering. Repitrarna underhålls och förfinas i sina funktioner.   
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FURA: Har samma verksamhet som förr, En välbesökt klubblokal där det planeras för 
uppsättning av kortvågs beamar på taket och lite annat antenn arbete. 
Kursverksamheten fortgår nu med ny kurs ledare SM2JSX. Fura håller även på att 
sammanställa en historie skrift som kommer ut i samband med att FURA firar sitt 60 
års jubileum nästa år 2006.   
 
Från klubbarna i Norrbotten så har det inte kommit någon representant så information 
om klubbarna där uteblir. 
 

11. Utbildning och Rekrytering: Centralt så är rekryteringen av nya amatörer långsam. 
 För att kanske få lite snurr på detta så har det tagits fram nytt utbildnings materiell, 

nya provformulär och provfrågor. 
 Den nya utbildnings planen riktar sig i huvudsak mot veckosluts kurser med 3 kurs 
tillfällen + 1 avslutnings tillfälle med slutplädering och provförrättning. 
SM3FJF har dragit sig lite tillbaka från dessa frågor och ny drivande utbildnings- 
ansvarig är SM5HIH 

 DL2 efterlyser även 2 st provförrättare i norr –och västerbottens inland. 
 I samband med den efterlysningen så startar en diskussion om hur kraven på 
provförrättarna är upplagt. Några mötesdeltagare ger sin syn på det hela med att det 
kanske skulle vara värt att förlägga all rättning av proven centralt i SSA och inte som 
nu. Sedan när det gäller kraven på att kunna bli godkänd som provförrättare så anser 
även mötet att det kanske skulle vara värt att lägga högre krav på kursledare och 
sökande och bara ha en så kallad provvakt som sitter och bevakar att proven 
genomförs riktigt och den personen behöver i och med det inte ha kunskaper i 
amatörradio teknik. Ämnet i sig torde säkert generera vidare diskussioner. 

  
12 Valberedningens arbete: SM2DXH låter meddela att utse någon att axla SM2PYN`s 

mantel som DL2 är fortfarande oklart, men det jobbas vidare med detta och några 
personer bearbetas kontinuerligt för att kunna ersätta –PYN. 

 
13. Övriga frågor: Mötet gratulerar SM2PYN som avgående DL-2 med en gåva där det 

ingår en stor del av norrlands delikata kulinariska  rätter så som fasta och flytande. 
 
14. Nästa Distrikts möte: Eftersom vårens SSA Årsmöte kommer att gå av stapeln i Luleå 

så beslutar mötet att vårens Distrikts möte ska hållas i Skellefteå och datum är 
föreslaget till den 25-3 2006. 
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15. Mötets avslutande: Sker på akterdäck på M:s Thor med Kaffe och gott fikabröd där 

SM2NLD berättar hur repitersystemet i Storuman är uppbyggt och hur dess finesser 
med DTMF toner fungerar under tiden tar skepparen SM2UWM/ Jan-Egil oss mot 
hamnen säkert utan att vi upptäcker några ny grund i Storumans skärgård som 
verkligen visade oss hur vackert det är i strålande sol sken och lugna vatten.  

   
    Storuman 8 Oktober 2005 
 
 
 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
……………………….    ……………………… 
SM2JDU Ulf    SM2PYN Bo 
 
Justeras 
 
……………………….    ……………………... 
SM2DXH Kurt    SM2DR Roland
      
    


