
Protokoll Distrikt -2 möte. Skellefteå den 2:a mars 2013. 
 

 

1. Mötets öppnande. 

    Mikael SM2OAN, DL2 hälsade alla välkomna till mötet. 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet. 

     Mötet valde sittande ordförande Mikael Styrefors SM2OAN,  

     Sekreterare Richard Linerudt SM2TOS 

     Justerare Olof Lööf SM2DCU & Sture Åberg SM2AGK 

 

3.  Mötets behöriga utlysning. 

     Mötet har utlysts på SSA.se / distrikt2 samt på SK2HG hemsida och Bulletinen. 

 

4.  Fastställande av dagordning för mötet. 

     Dagordning godkänd av mötesdeltagarna. 

 

5.  Föregående mötesprotokoll. 

     Föregående mötesprotokoll från mötet i Öjebyn, försöksgården 2012, lästes upp för 

     mötesdeltagarna. 

 

6.  Distriktsstyrelsen och dess organ. 

     Ordförande Mikael Styrefors SM2OAN.  

     Kassörer Sören Wallén SM2DLA & Ulf Jensner SM2JDU 

 

 7. Distriktskassan 

     En kortare redovisning av föreningens kassa visar ett överskott på 3277:- för 2013. 

 

8. Rapport från distriktet 

Revisions berättelse visas för mötet. Mötet ger ansvarsfrihet för styrelsen. Redovisning av 

distriktets aktiviteter finns även att läsas i QTC nr3. 2013. 

 

9. Bulletinverksamheten i distriktet. 

Bulletinen på kortvåg 3674 KHz läses av Bo Nilsson SM2PYN, söndagar kl 09.00 

Bulletinen på 2 m i norra distriktet läses av Håkan Fahlén SA2APO, söndagar kl 20.00. 

SM2XVV och SM2JCG har läst bulletinen i södra distriktet, söndagar kl.20.30 med dryga 

20-tal incheckare.  

SM2PYN har en önskan om en ”vice” bulletin uppläsare på HF vid vissa tillfällen. 

 

10. QSL-service verksamheten. 

QSL från SSA´s HQ har minskat, dvs färre antal sändningar från HQ till Umeå. 

Tyvärr så har några sändningar blivit liggandes alldeles för länge på HQ. 

FURA har haft QSL sorteringen en längre tid, och på mötet togs ett beslut om att 

Luleå tar över sorteringen av QSL kort. Detta sköts i huvudsak av SA2APO och 

SM2GCQ. 

 



11. Övriga rapporter (från klubbar, funktionärer mfl.) 

 

Kiruna 

Har lite träffar någon gång då och då. Har även fått igång sina repeatrar. 

Klubben har en fin lokal att träffas i. Håller på med uppsättning av ny mast för 

kortvågsantenner. 

 

Kalix 

Kalix / SK2HG har månatliga träffar med medlemmar från Kalix, Luleå, Boden och Piteå. 

Lite fika bjuds det på. Det pratas antenner och radio förstås. SK2HG har även den årliga 

tillställningen Seskarö Fieldday ute på Seskarö camping. En välbesökt tillställning! 

 

Boden 
Har ingen amatörradio klubb eller verksamhet. Träffar hålls ibland på FRO lokalen. 

 

Luleå 
Har ingen klubb. Man träffas på onsdagar på FRO´s lokal i Luleå, för lite fika och snack. 

De flesta som träffas är FRO medlemmar. 

 

Piteå 
Har klubben PARK (Piteå Amatör Radio Klubb), men ingen lokal. Träffar sker oftast 

hemma hos någon av medlemmarna eller annan lämplig lokal. 

 

Skellefteå 
Har en stuga som klubblokal där man träffas för lite fika, och radiokörning med klubbens 

radioutrustning. Träffar sker 1 gång i veckan, ca 10 st varje gång. Klubben ordnar olika 

aktiviteter såsom IOTA och likn. Klubben anordnar också den välbesökta Skellefteå 

Loppisen varje år. Skellefteå har också en fin hemsida att besöka! 

 

Lycksele 
Har ingen verksamhet alls numera. 

 

Umeå 
Klubben FURA har mycket aktiviteter att bjuda på. FURA anordnade också SSA´s 

årsmöte 2012. Klubben har regelbundna träffar veckovis / månadsvis. Klubben har många 

aktiva medlemmar och för att ta del av allt de har att bjuda på, se på FURAS hemsida. 

En av de bästa hemsidorna i Sverige. 

 

Vindeln 
Vindeln är på gång att starta upp en klubb med signalen SK2TT. Mats Åström SA2AWO 

håller i trådarna med att få igång klubben.   

 

 



12. Motioner och propositioner till SSA´s årsmöte i Eskilstuna 2013 

Ett förslag till nationell frekvens allokering för 70cm. 

 

 

13. Utbildningar och rekryteringsfrågor. 

Håkan Fahlén SA2APO har genom medborgarskolan kurs i Amatörradio. 

Svårt att i övrigt locka ungdomar till denna hobby. Internet och andra sociala medier 

tar över allt mer. 

 

 

14. Val av distriktets valberedning samt ev. övriga val 

Till distriktets valberedning valdes Yngve SM2YIP (sammankallande) och Bo SM2PYN, 

samt Palle SM2RZP. Till revisorer omvaldes Andre’ SM2RHL &  Sture SM2AGK. 

 

15. Övriga frågor 

Utbildning och rekrytering. Provförrättare är Bo SM2PYN. Den enda i SM2 och vill ha 

hjälp med uppgiften. SM2DCU anmäler sig för den uppgiften att hjälpa Bo vid 

provförrättningar. 

 

 

16. Nästa distriktsmöte (tid, plats och program) 

Nästa distriktsmöte 2014 blir ev. i Lycksele (Ansia). Och med ev. övernattning. 

Möte någon gång under mars-april 2014. 

 

 

 

17. Mötets avslutning 

Samtliga mötesdeltagare tackade ordförande för mötet detta år. 

Och ett stort tack till Skellefteå som ordnade med möteslokal och fika. 

Richard SM2TOS avslutade med att visa 2 kortfilmer och berätta om SE2EE expeditionen 

och kort om den kommande SEPAL expeditionen 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Sekreterare – Richard Linerudt/SM2TOS 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Justerare – Olof Lööf / SM2DCU  Justerare – Sture Åberg / SM2AGK 



Närvarolista, DL2 möte, Skellefteå den 2:a mars 2013 

 

 
SM2TOS - Richard Linerudt 

SA2BMO - Moa Fahlén 

SA2YLM - Maria Hägglund 

SA2AWO - Mats Åström 

SA2APO – Håkan Fahlén 

SM2JQV – Bo Lindgren 

SM2IUF – Gunnar Isaksson 

SA2AKY – Fredrik Hallin 

SM2GCQ – Bert Larsson 

SM2RHL – André Lindgren 

SM2PYN – Bo Nilsson 

SM2BYW – Jimmy Jonsson 

SM2AGK – Sture Åberg 

SM2FXT – Jan Bergström 

SM2JEB – Sören Andersson 

SM2EKA – Rune Grundström 

SM2DLA – Sören Wallén 

SA2BZE – Erik Marklund 

SM2PDT – Per Hellgren 

SM2JDU – Ulf Jensner 

SM2DCU – Olof Lööf 

 

 

 

 

 

 
                      


