
Protokoll från SSA:s RPO-SM möte 2007-09-01

Alla rävjägare i årets 80m-SM och SM-arrangörsstaben från Eskilstuna Sändaramatörer har nu samlats för att
deltaga i SSA:s RPO-SM möte. Vi är 28 personer inrymnda i möteslokalen. Platsen är Sågarsvedet söder om Ärla.
Resultatlistorna 4 sidor, kommer att läggs som bilaga till protokollet. Fungerar som mötesnärvarolista för
rävjägarna.

1 Mötets öppnande Hans Sundgren/ -SVM öppnar mötet klockan visar på 09:10
2007-09-01.

2 Val av mötesordförande Mötet väljer enhälligt Hans/ -SVM.

3 Val av sekreterare Gunnar Svensson väljs till sekreterare och Olle Nilsson/ -KON samt
och 2 justeringsmän PA Nordwaeger/ -BGU till justeringsmän.

4 Dagordningens godkännande Mötet godkänner den föreslagna dagordningen utan tillägg.

5 Protokoll från föregående möte Protokollet från år 2006 BRJ:s SM, läses vissa punkter upp och kom-
menteras:
Beslutat 2005 men kvar att åtgärdas av Jan/ -FUG tillsamman med
sina Nordiska kollegor:
- Om att få utöka rävantalet 5 st till 7 st och med 1 minuters pass.
- På NM-nivå, få reglerna anpassa till att följa VM-reglerna. Som det

nu är avviker bl.a start-proceduren och klassindelningen markant mot
VM-reglerna. Enligt Jan/ -FUG har det påbörjats 2007, blir ett
skriftligt förslag, ej klart ännu.

Införskaffande av Sportident. Enligt Bengt/ -VMU å Hans/ -SVM skall
man ta tag i frågan, nu 20070901.

Mötet fattar idag 20070901 beslut om att lägga ner försöket att
ansluta SSA till Orienteringsförbundet.

Håkan redogör för de antagna reglerna som har används N2 + N3
2006. (se E-post 2006-04-13 Förslag A till förändring av regler för
Nationella RPO-tävlingar). Håkan väntar fortfarande på kommenta-
rer via mail / 20070901.
Mötet beslutar idag 20070901 att vid de nationella uttagningstäv-
lingarna skall sändarna provavlyssnas av arrangören innan de
tävlande får starta. Mötet antar Håkans förslag A (se E-post 2006-
04-13) att gälla vid våra nationella uttagningstävlingar.

Angående Idre lägret 2007, var sent ute enligt Håkan. Vi kommer
igen, enligt Hans/ -SVM finns pengar anslagna för ändamålet.

Michael/ -OXY meddelar: Att länka vår webb pejla.se till
orientering.se kvarstår att utföra.

Hans/ -SVM skall förse Skogssport med artiklar, en från EM är på G.

Med ovan angivna kommentarer kan nu föregående års protokoll läggas
till handlingarna.

6 Redovisning av ekonomin Hans/ -SVM har delat ut till mötesdeltagarna, ett A4 blad med
redovisning av rävjaktens ekonomi. Rävjakten är en del av SSA:s sek-
tion Radiokommunikation.
Här framgår följande:
Upparbetade kostnader 2006  1.674:50kr   Budgeterat 5.700kr
Avvikelsen beror på att vi ej sände någon SSA-domare till ARDF-VM
och att inget materialunderhåll behövdes göras.

Årets budget på 9.700kr som har godkännts av SSA, skall täcka: Telefon
200kr, resebidrag SSA-domare ARDF-EM 4.000kr, medaljer till 2xSM
1.000kr, materialunderhåll 500kr. Extrasatsning 2007 ligger på rekryte-
ring och ungdomar 4.000kr.
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Budgeten för 2008 beräknas bli +80% jämfört med 2007 års budget.
Godkännes av mötet.

7 Nästa års arrangemang 2008
Juli/Aug NM Danmark
Aug 16-17 ? SM 3,5 MHz Göteborg, exakt datum kommer
Juni SM 144 MHz BRJ, tillika uttagningstävling N3 för VM
April Uttagningstävling N1 för VM, SRJ
Maj Uttagningstävling N2 för VM, VRK/ESA
Sept VM Sydkorea
2009 Sverige står på tur att arrangera NM. Beslut måste tas

före nästa ordinarie Rävmöte. Vi skall lämna besked vid
kommande NM tävlingar i Danmark. Jan/ -FUG tar på
sig att utreda och komma med förslag.

8 Val av nationell och Mötet omväljer  Hans Sundgren/ -SVM till nationell RPO-ledare
internationell RPO-ledare och Jan Palmquist/ -FUG  till internationell RPO-ledare.

9 Övriga frågor Kart-Bosse Riksläger i Idre, RPO tillsammans med orienterarna.
Anmälan före årsskiftet. Mötet beslutar att Håkan Melin får hålla i detta
projekt.
Håkan rapporterar om upplägget för kommande Idre Lägret för oriente-
rare. Där vi skall presentera RPO dels genom dagliga provapå jakter och
att vi gör en tävling med rävjägare, vilka är intresserade att ställa upp?

Micke/ -OXY rapporterar att:
Trycksaker om RPO framtagits. RPO info getts vid 10 MILA.
2 st RPO-tävlingar i samordning med orienteringstävlingar i E-tuna
trakterna har genomförts.
Ännu inga nya medlemmar men orienterarna känner nu till RPO-sporten.
Tävlingarna har körts enligt de internationella reglerna.
Mötet lämnar sitt bifall till att vi fortsätter satsningen även år 2008.

10  Utmärkelser Kurt Leuchovius/ -OW har testamenterat pengar till en minnesfond.
Västerås Radioklubb kommer att årligen utdela utmärkelsen: Kurt
Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt.
Nu ropas Raimo Hallgren upp och får mottaga årets utmärkelse. Vi applåderar.
Juryns motivering lyder: För det ambitiösa initiativet att inför VM 2006
trimma det svenska landslaget genom en serie specialanpassade tränings
tävlingar.

11 Mötets avslutande Hans/ -SVM tackar för vår uppmärksamhet och avslutar mötet nu kl 09.44.

Arrangörsstaben Raimo/ AXT, Dag/ -IAJ, Leif/ -FUR, Ragge/ -DIC, Jonas Kral och Domare Lasse/ -OY kan
återgå till sina uppgifter.
Michael/ -OXW som skadat knät svårt, linkar omkring och kan ej starta i detta SM, får nu hjälpa arrangö-
rerna tillsammans med Rune/ -MEL.
EvaBritt Ohlsson, Marianne Hallgren och Ulla Bergman missade mötet pga matbestyren borta i huset där
kök och matsalen finns. Här vankas god mat efter tävlingen - vi har tjuvtittat.
Nu kan vi tävlingsdeltagare fortsätta med påklädningsproceduren och ladda upp inför SM:ets dagetapp.
Vi rävjägare befarar det värsta, banan kommer säkert att bli lång och jobbig.

Sågarsvedet lördagen den 1 september 2007

___________________ ___________________
Gunnar Svensson Hans Sundgren
SM0-6689 SM5SVM
Mötessekreterare Mötesordförande

___________________ ___________________
Olle Nilsson PA Nordwaeger
SMØKON SMØBGU
Justeringsman Justeringsman
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