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PROTOKOLL 
fört vid  SM3-möte i Sundsvall lördagen den 2 oktober 2004 

 
1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Christer, SM3ESX, som hälsade de närvarande (ca 40 deltagare, se bilaga 
1) varmt välkomna till Sundsvall och Sundsvalls Radioamatörer.  
 
Gullik, SM3GQP, hade ordnat så att intresserade kunde se och lyssna på mötet via internet och 
han berättade också hur det hela fungerade. 
  

2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman 
Owe, SM3CWE, valdes till ordförande för mötet och Ulla, SM3LIV, valdes till sekreterare. Till 
justeringsman valdes Curt, SM3MQF. 
 
Owe, SM3CWE, framförde ett tack genom en gemensam applåd till Ulla, SM3LIV, som åter 
igen ordnat kaffe och smörgåsar. 
 

3 Dagordning 
Owe, SM3CWE, presenterade ett förslag på dagordning, vilken godkändes. 

 
4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom av Owe, SM3CWE. Föregående protokoll lades till 
handlingarna.  
 
En applåd framfördes till vDL3 Janne, SM3CER, som tyvärr inte kunde närvara på grund av 
sjukdom.  
 

5 SSA-frågor 
a) En certifikatklass 

Från och med 2004-04-22 finns en enda certifikatklass i Sverige för alla amatörradioband. 
Dock ej 50 MHz, där krävs fortfarande tillstånd från PTS, eftersom 50 MHz inte är ett 
amatörradioband. 
 
En fråga som diskuterades:   
Vad gäller om man vill köra amatörradio utomlands nu när det bara finns en enda 
certifikatklass? 
Ett antal länder, bland annat i Europa, har följt den nya WRC 2003 rekommendationen. 
Även länder utanför Europa kräver telegrafifärdighet. I de länder som ännu ej beslutat om 
denna gäller fortfarande bestämmelserna att om man vill köra kortvåg så måste man ha 
telegrafifärdighet enligt de tidigare bestämmelserna, annars får man köra på de högre 
frekvensbanden från VHF. 
 
Enligt Ove, SM3CWE, för SSA diskussioner med PTS hur vi praktiskt skall lösa detta. 
 
Jörgen, SM3FJF, gav tips om att inför en semesterresa titta på DARC webbplats darc.de, 
vilka länder som tillämpar de nya bestämmelserna.   
 

b) Inga tillståndshandlingar behövs längre 
Från och med 2004-10-01 krävs inte tillstånd för att få amatörradiosignal. Dock krävs att 
man avlägger ett amatörradioprov innan amatörradiocertifikatet med amatörradiosignalen 
skrivs ut. 
 
SSA utfärdar certifikat och anropssignaler 
Från och med 2004-10-01 har PTS delegerat till SSA att vid utskrift av certifikat tilldela och 
ange en amatörradiosignal ur prefixserien SA på certifikatet. 
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Jörgen, SM3FJF, redogjorde för skillnaden mellan det nya amatörradiocertifikat och det 
tidigare amatörradiotillståndet. 
 
FRO har delegerats att utdela anropssignalen SL. PTS behåller rätten att utdela SK-
signaler.  
 

c) Ny lärobok i amatörradiokunskap 
Jörgen, SM3FJF, redogjorde för det pågående arbetet med revidering av läroboken ”Bli 
Sändaramatör”. Boken beräknas att tryckas under november månad och bör finnas till 
försäljning från SSA HamShop från och med 1 december 2004. Oförändrat pris, 230 kronor 
gäller detta år för SSA:s utbildningskasse. Från och med årsskiftet kommer 
utbildningskassen att kosta 290 kronor. 
 
Erbjudande till radioklubbar. Köp 5 utbildningskassar och få den 6:e gratis.   
 

d) Medlemsstatistik 
Jörgen, SM3FJF, redogjorde för hur många nya certifikat, per distrikt, som utdelats under 
2003. 34 nya inom SM3. (se bilaga 2) 
Redovisning av antal radioamatörer per distrikt varav 951 radioamatörer inom distrikt 3. 
(se bilaga 3) 
 

e) Övrigt 
Owe, SM3CWE, berättade att SSA genom den tidigare ordföranden Gunnar, SMØSMK 
förhandlat så att radioamatörerna i Sverige inte längre behöver betala någon.  Det gör att 
radioamatörerna tillsammans sparar 3-4 miljoner kronor. De församlade gav en spontan 
applåd till Gunnar, SMØSMK, en applåd. 
 
En applåd framfördes till Lars, SM3JVJ, för hans enorma arbete med QSL-hanteringen i 3:e 
distriktet. 
 
Ett avbrott gjordes för lunch 
 
 

6 SM3-frågor 
Vad händer i distrikten? 
 
Sollefteå 
För närvarande liten aktivitet. Ett sambandsuppdrag har genomförts under sommaren. 
 
FRO-avdelningen träffas varje månad.   
 
Örnsköldsvik 
Ingen representant närvarande. 
 
Östersund 
Klubben har ordinarie möten en gång i månaden. Förutom byggkvällar körs 2-meters-testen 
och månadstesten på kortvåg. Åre-repeatern är nerplockad men kommer att monteras upp 
igen vid kabinbanan. 
  
Utanede – SI9AM 
Jörgen, SM3FJF, berättade om öppethusdagarna med besök av den thailändske kultur-
ministern samt firandet av drottning Sirikits, HS72B, födelsedag och 5-årsjubileumet för 
SI9AM. Amatörradio har demonstrerats vid 6 tillfällen inne på paviljongsområdet. Ett antal 
tester har körts från SI9AM bl a kom två tyskar upp för att köra SAC på SSB. TV4 Mitt gjorde 
ett reportage om SI9AM som sändes en måndagskväll. En inspelning om amatörradio och 
SI9AM har gjorts som kommer att visas via Siriussatelliten under hösten. 
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Sundsvall 
Sundsvallsklubben har träffar varje tisdagkväll med program såsom, antennaftar, chirp-
sounding, echo-link. Vidare körs 2-meterstesten samt månadstesten på kortvåg.  SK3BG 
aktiverades under Light-House weekenden samt portabeltesten samma helg, dessutom 
visades amatörradio på Amatörradions Dag vid Clas Ohlson i Sundsvall. 
 
Hudiksvall 
Möten alla tisdagskvällar. Planerar uppsättning av antennen samt håller på att bygga en 
antennrotor. 
  
Delsbo 
Öppet hus varannan onsdag (ojämna veckor). Volfgang kommer att tala om amatörradio på 
135, 7 kHz någon gång under november månad. Framfördes synpunkter på att Sundsvalls-
repeatern nu har dålig räckvidd. 
 
Söderhamn 
Möten onsdagskvällar mellan 19-21. Olle, SM3BP kör Ödsmålsnätet samt. Ca 2300 kontakter 
kördes i IOTA-testen från Söderhamn skärgård. 
 
Kramfors 
Inga representanter närvarande. 
 
Gävle 
Månadsmöten första onsdagen i varje månad, vilka är välbesökta. Har hållit ett antal 
sambandsuppdrag. Är aktiva på 70 cm. Field-dayen som anordnas lockade inte så många 
deltagare. Kommer att starta en ny kurs så snart det nya utbildningsmaterialet är klart. 
 

7 Övriga frågor 
Owe, SM3CWE uppmanade alla klubbar och enskilda att skicka bidrag om aktiviteter och annat 
för publicering på SM3-sidan på SSA:s webplats.  
 

8 Nästa möte 
Nästa möte kommer troligen att hållas i Delsbo i slutet av mars eller början av april månad 
2005. 
 

9 Tack 
Owe, SM3CWE, tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 

Ulla Norrmén   Curt Dufva 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
Ulla Norrmén   Curt Dufva 
SM3LIV    SM3MQF 
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Bilaga 1: 
 
Deltagare vid SM3-möte i Sundsvall 2004-10-02 
 
SM3ATX Tore Östersund 
SM3BIL Owe Sundsvall 
SM3CWE Owe Alnö 
SM3CZS Christer Njurunda 
SM3DAL Ove Östersund 
 
SM3DCH Thor Sundsvall 
SM3ESX Christer Kvissleby 
SM3EXM Erik Sundsvall 
SM3EVR Tord Njurunda 
SM3EYD Anders Gävle 
 
SM3FJF Jörgen Njurunda 
SM3FT Lars Ilsbo 
SM3HFD Håkan Sundsvall 
SM3JBE Hasse Söderhamn 
SM3FWT Hans Sundsvall 
 
SM3GHE Nils Sollefteå 
SM3GHN Jan-Bertil Östersund 
SM3GQP Gullik Alnö 
SM3GSK Classe Söråker 
SM3JQU Per Sörberge  
 
SM3JVJ Lars Sundsvall 
SM3LDP Markku Sundsvall 
SM3LIV Ulla Njurunda 
SM3MQF Curt Sundsbruk 
SM3MTQ Dan Delsbo 
 
SM3PZV Bengt Sollefteå 
SM3RMH Lars Gävle 
SM3SJN Kent Sundsvall 
SM3TLG Hans Norrala 
SM3UKE Henrik Östersund 
 
SM3XMP Per Timrå 
SM3YKJ Rolf Östersund 
SM3YQV Henrik Njurunda 
SM3YRC Curt Bergeforsen 
SM3YRC jr Melvin (1 år) Bergeforsen 
SM3YRD Mikael Indal 

 July Mejias Indal 
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 Bilaga 2 
 
 

Jörgen Norrmén
SM3FJF
SSA, Sektion utbildning

SSA  Statistik  2003-12-31
Nya utfärdade amatörradiotillstånd / år

2003 2002 2001
• SMØ 68 91 57
• SM1 7 2  --
• SM2 20 7   9
• SM3 34 14 23
• SM4 35 7   9
• SM5 35 37 20
• SM6 64 56 44
• SM7 72 45 36

335 259 198

1
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 

Jörgen Norrmén
SM3FJF
SSA, Sektion utbildning

SSA  Statistik  2003-12-31
Distrikt Antal % av SM Folkmängd %

• SMØ 2.300 19,8   % 1.860.872 0,12
• SM1 105 0,9  % 57.535 0,18
• SM2 698 6,0   % 508.830 0,15
• SM3 951 8,2   % 648.616 0,15
• SM4 1.192 10,3   % 824.018 0,14
• SM5 1.777 15,3   % 1.235.906 0,14
• SM6 2.175 18,7   % 1.796.314 0,12
• SM7 2.415 20,8   % 2.043.579 0,12

11.613 8.975.670 0,13
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