Störningar
Vi kommer att drabbas mer och mer av störningar från diverse utrustningar i framtiden. Det är framförallt
överföring av digitala moder på el- och telelenät och det är reglerutrustningar för fläktstyrningar,
laddningsregulatorer m.m.
För att kunna föra radioamatörernas talan med olika myndigheter och internationella organ, har vår riksförening
Sveriges SändareAmatörer, SSA pågående diskussioner. För att kunna deltaga på framförallt de internationella
mötena bekostas dessa med medel från SSA´s ekonomi.
Av denna och andra anledningar är det betydelsefullt att vi alla är medlemmar i SSA!
Du som inte är medlem, kontakta gärna mig, så får Du veta mer om vad Du får ut av att vara medlem i SSA.
SSA´s årsmöte avhölls helgen 20-21 april i Täby.
Under lördagen var det utställning och demonstration av olika digitala moder.
Dessutom var det flera föredrag.
På söndagen avhölls det sedvanliga formella årsmötet med endast 94 medlemmar (knappt 2% av 5.500
medlemmar) som deltagare i själva årsmötesförhandlingarna, där besluten i stort följde dagordningen.
Valberedningens förslag faställdes, vilket innebär att styrelsen nu har följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sektionsledare Information
Sektionsledare utbildning:
Sektionsledare HF:
Sektionsledare VHF:
Distriktsledare SM0
Distriktsledare SM1
Distriktsledare SM2
Distriktsledare SM3
Distriktsledare SM4
Distriktsledare SM5
Distriktsledare SM6
Distriktsledare SM7
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SM7VHS
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Revisorerna, SM5US Göran och SM5TC Arne fortsätter sitt arbete med SM5AKP Esko som suppleant.
Till valberedningen valdes SM6KMD Rolf som sammankallande, SM2TOK Mats
och SM7LBB Olle.

Ekonomi
Diskussionsämnet på årsmötet kom att bli ekonomin. SM7BZO menade att kassaberättelsen var en dyster
läsning. Styrelsen borde ha dragit i nödbromsen för länge sedan, menade han. Här har föreningen gått med stor
förlust i tre år i rad och förbrukat mycket av sitt kapital. Nu måste styrelsen verkligen genomlysa ekonomin.
Kritiken tillbakavisades av ordföranden SM0SMK:
Vi har tidigare medvetet samlat pengar i ladorna för att satsa på nytt kansli, ny teknik och på rekryteringen, sade
han. Det har varit planlagda satsningar som årsmötena har fastställt.
Styrelsen ekonomiska berättelse godkändes dock efter debatten.
Ekonomidebatten startade på nytt när budgeten för kommande år skulle godkännas. SM7BZO trädde åter i
talarstolan och hävdade att det var en svag budget som skulle kunna spricka och krävde därför att årsmötet skulle
ge styrelsen i uppdrag att inta en hög ekonomisk beredskap samt att upprätta en alternativ budget om den
nuvarande inte skulle hålla.
Föreningens kassör SM0CWC kunde då meddela att denna alternativa budget redan upprättats av den
analysgrupp som redan inlett sitt arbete med att grundligt titta på ekonomin. Det var därför lätt för styrelsen att ta
emot detta uppdrag.

Medlemsavgiften för 2003 blev nästa debattämne. Årsmötet beslutade dock om en höjning från dagens 390 till
max 440 kronor, dock inte utan protester.
”Höjer vi avgiften så tappar vi ytterligare medlemmar, sade bland annat SM4EFW och fick medhåll från ett par
håll”.
Bland annat kom förslag att ytterligare några årsklasser skulle kunna få betala ungdomsavgiften, men det
tillbakavisades bland annat av SM5LBR.
Vi skall inte försök att rabattera in nya medlemmar, sade han. SSA måste ha en verksamhet som är så bra att alla
känner sig motiverade att vara med.
SM4EFW yrkade att det skall vara ett tak på medlemsavgiften, att beslutet alltså skall vara det maximala tak som
avgiften får höjas till under 2003. Detta beslutade också årsmötet.

Nästa årsmöte i Göteborg
SSA kommer nästa år att samlas till årsmöte i Göteborg. Det beslutade årsmötet i Täby efter en presentation av
SM6UFP som projektledare tillsammans med SM6JOC som lovade ett brett och omfattande program med bland
annat loppmarknad, DX-meeting och Ladies programs som nya tillskott på Arken Konferenscenter. Redan nu
finns info på www.sk6ag.ws/ssa2003.
Repeaterproblematiken framför allt i Stockholm kom att bli det stora debattämnet på punkten övriga frågor.
SM5LBR riktade hård kritik mot situationen idag och krävde kraftåtgärder från SSA:s sida.
Föreningsordföranden SM0SMK kunde meddela att detta redan var en punkt på dagordningen vid det
styrelsemötet som inleddes direkt efter årsmötet.

Utmärkelser:
SM3BP, Olle Berglund valdes av årsmötet till hedersmedlem. Ett antal hedersnålar delades ut vid årsmötet, till
SM0OGV, SM5CAI, SM0AGD, SMCTF, SM5NZB samt SM5HJZ.
Eldsjälsstipendiet, 5000 kronor gick till Göteborgs Sändareamatörer,
Ungdomsstipendiet till Ösmo scoutkår.
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