
Protokoll från SSA:s RPO-SM mötet år 2005

Mötesdeltagarna har samlats i Tortuna Bygdegård, VRK:s val av mötes- och förläggnings plats.
Mötet hålls före själva SM-tävlingarna som VRK står som arrangör för, med Christer Eriksson i spetsen
samt medhjälparna Urban Eugénius/ -BTX, Raimo Hallgren/ -AXT och Donald Olofsson/ -ACQ (Leif och
Hans tillhör både arrangörsgänget och de tävlande) alla närvarande.
Närvarande är också alla kvällsjaktens rävjägare.

1. Mötets öppnande Hans Sundgren/ -SVM öppnar möte kl 18.10 2005-08-27.

2. Val av mötesordförande Mötet väljer Hans Sundgren till ordförande för kvällens möte.

3. Val av sekreterare Gunnar Svensson väljs som mötessekreterare med Leif Zettervall/ -EZM
och 2 justeringsmän och Urban Eugénius/ -BTX som justeringsmän.

4. Dagordningens Vi godkänner den utdelade dagordningen, utan tillägg.
godkännande

5. Protokoll från före- Hans läser upp de viktigaste delarna av föregående års mötesprotokoll och
gående möte vi godkänner att det nu läggs till handlingarna.

6. Redovisning av Redovisning av ekonomin År 2004, äskade 6.000SEK, använt 3.300SEK.
ekonomin Noteras att RPO/Rävjakt nu sorteras in under HF-avd.

Förbrukat 3.300SEK till: Resebidrag för Sveriges domare Lasse/ -OY vid
VM i Brno, SM-medaljer och materialunderhåll, resten frös inne (notera
att äskade 6.000SEK ej bekräftats som anslag av SSA).
För år 2005 äskades 6.500SEK för att täcka kostnaderna: Porto/telefon,
resebidrag för domare vid EM i Yugoslavien och SM-medaljer samt under-
håll av Räv-utrustningar.
Hans nämner att -ZTQ är SSA ordförande sedan ett 1/2-år tillbaka.

7. Nästa års arrangemang SM 2006 3,5MHz: I första hand tillfrågas Kristianstad, reserv BRJ.
Inget datum spikat. Slutet av augusti är vi vana vid.
SM 2006 144MHz: BRJ, reserv VRK.
NM 2006: Finland står på tur. Inget datum spikat, troligen slutet av juli.
Nationella jakter: 1:a tar Eskilstuna, 2:a SRJ och 3:e BRJ alternativt
VRK (144MHz deltävlingen gäller även som SM 2006 144MHz).
VM 2006: Bulgarien 12 - 17 sept.

8. Val av nationell och Omval Nationell RPO-ledare Hans Sundgren/ -SVM och Internationell
internationell RPO-ledare RPO-ledare Jan Palmquist/ -FUG.

9. Övriga frågor Michael/ -OXY lägger förslag: Omarbeta VM-uttagningstävlingarna så at
banorna blir mer lika VM-banorna.
Beslut: En grupp får i uppdrag att ta fram förslag, före jul-05. Ordförande
Michael medhjälpare: Håkan, Leif/ -EZM, Bengt/ -VMU och Jan/ -FUG.
Via email kommer förslag under våren 2006. Våra tidigare EM/VM-
deltagare/arrangörer har rösträtt.
51% av rösterna räcker för att godkänna lagt förslag.
Bengt lägger förslag: Om att förmå Norge att ändra NM start-proceduren
så att den blir snarlik den som tillämpas VM.
Beslut: Ett uppdrag för Jan/ -FUG att påverka våra norska vänner.
Leif lägger förslag: Om att få utöka rävantalet 5 st till 7 st med 1 minuters
pass.
Beslut: Ett uppdrag för Jan/ -FUG att kontakta Øvind i Norge och Timo i
Finland och få dem att agera i frågan angående NM-reglerna samt angående
VM-reglerna så får Jan /FUG ta hjälp av Arne i Danmark.
Tillkom beslut om: På NM-nivå få Øvind och Timo att samtidigt få NM-
reglerna anpassade till att följa VM-reglerna. Som det nu är avviker bl.a
start-proceduren och klassindelningen mot VM-reglerna.



Bosse/ -CJW informerar om Kurt Leuchovius/ -OW:s bortgång: Vi
minns -OW som en skicklig rävjägare med många SM-guld i bagaget.
Mål att jobba för:
Äska anslag till investering av Sportidents tidtagningsutrustning, borde gå
att under en 3 års period ha en komplett uppsättning. Kolla upp prisbilden
med Bengt.
För att bygga upp juniorverksamheten - ge juniorerna möjlighet till tävlings-
resor. Hos Motivations Ungdomsfonden kan man söka resebidrag.

10. Mötets avslutande Klockan 19.45 avslutar Hans/ -SVM möte och deltagarna får återgå till för-
beredelserna för kvällens nattjakt.

Tortuna 2005-08-27

____________________ ____________________
Gunnar Svensson Hans Sundgren
Mötessekreterare Mötesordförande

____________________ ____________________
Urban Eugénius Leif Zettervall
Justeringsman Justeringsman


