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Protokoll fran SSA:s RPO-SM-mote 2009-08-29

Alia ravjagare i arets 80m-SM samt delar av SM-arrangorsstaben fran Stockholms Ravjagare ar nu samlade for
att deltaga i arets SSA:s RPO-SM-mote.
Vi ar 16 personer inrymda i OK Klemmingens klubbstuga i Gnesta.

Resultatlistorna 4 sidor, kommer att laggs till som bilaga till protokollet. Fungerar som motesnarvarolista for
ravjagarna, narvarande fran arrangorsstaben ar Bo Lindell/SM5AKF, Ragge Jagero/SM5DIC och PA
Nordwaeger/SMOBGU, Anders Gylin ar sjuk idag och missar motet.
/ Motets oppnande

Hans Sundgren/ -SVM oppnar motet, klockan visar pa 07:32
lordag 2009-08-29.

2 Vol av motesordforande

Motet valjer enhalligt Hans/ -SVM.

3

Vol av sekreterare

Motet valjer Gunnar Svensson till sekreterare.

och 2 justeringsman

PA Nordwaeger/ -BGU och Hakan Melin till justeringsman.

4 Dagordningens godkannande Motet godkanner den foreslagna dagordningen utan tillagg.
5 Protokollfranforegaende mote Protokollet fran ar 2008 GRJ:s SM, lases upp i utvalda stycken av
Hans/ -SVM och kommenteras:

Enl Janne/-FUG: Nya regler kommer till NM 2010.
Kvarattjobbapaar:

Om att fa utoka ravantalet 5 st till 7 st och med 1 minuters pass.
Emit-utrustningen som var till utforsaljning har Michael/-OXW ej
avrapporterat.

Sportident har Hans/ -SVM askat pengar av SSA.
Att lanka var webb pejla.se till orientering.se kvarstar att utfora /Hans/-SVM.
Forse Skogssport med artiklar har ej skett / Hans/-SVM.
Rikslagret i Idre 2009, blev inget av for var del. Far kvarstatill kommande ar.
Forslag pa ny punkt i regelverket for SM: Vad hander om en/flera sandare

undertavlingen, borjar att krangla. /GRJ skall komma med forslag.
Samordning av vara Nationella EM-uttagningstavlingar med lokala
orienteringstavlingar har i viss man skett under aret.

Med ovan angivna kommentarer kan nu 2008 ars motesprotokoll laggas
till handlingarna.
6 Redovisning av ekonomin

RPO/Ravjakt ar en del av SSA:s HF-sektion.

Hans/ -SVM har forsett motes deltagarna med en ekonomisk redovisning for
2008 samt budget for 2009.

Upparbetade kostnader 2008: 8.162kr. Budgeterat: 14.700kr.
Budgeterat 2009: 13.400kr

Under 2009 harARDF-FjwW, ett specialprogram for RPO/Ravjakt, inkopts
samt grundlaggande utrustning for att anvanda det med Sportident.
Hans/ -SVM:s redovisning godkannes av motet utan reservationer.
7 Nasta ars arrangemang

Datum kommer att spikas i slutet av januari. Tips till kommande arrangorer:
Lagg inte tavlingarna paDM-orienterings helger. Fredag kvall och lordags
morgon funkar bra for de nationella uttagningstavlingarna.
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SM 3,5 MHz Falun/VRK

Datum kommer SM 144MHz ESA/VRK, tillika uttagningstavling N3 fdrVM
Datum kommer Uttagningstavling Nl for VM, SRJ/BRJ
Datum kommer Uttagningstavling N2 for VM, SRJ/BRJ

8

Val av nationell och

internationell KPO-ledare

31/7-1/8

NM

13-18 Sept

VMiKroatien

Motet omvaljer Hans Sundgren/ -SVM till nationell RPO-ledare och
Jan Palmquist/ -FUG till internationell RPO-ledare.

9 Ovriga fragor

SM regler. Nya klass H70 och H80 galler fom 2010

10 Utmarkelser

Kurt Leuchovius/ -OW har testamenterat pengar till en minnesfond.
Styrelsen for Vasteras Radioklubb kommer att arligen utdela utmarkelsen: Kurt Leuchovius Minne - for fortjanstfull insats inom svensk ravjakt.
Priset kommer att utdelas pa TSA:s hostmote i oktober, ni ar valkomna dit.

11 Motets avslutande

Hans/ -SVM tackar for var uppmarksamhet och avslutar motet nu kl 08.02.

Nu bryter alia ravjagarna upp, dags for pa med stridsmunderingen och tanka kamparglod.
Nu skall SM avgoras, vi kommer att bli varse vad PA och kompani har hittat pa i LASKIGA SKOGEN.

Gnesta lordagen den 29 augusti 2009
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