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Protokoll

SSA:s RPO-SM-mote 2013-08-23

SSA:s RPO SM-mote som arrangeras i anslutning till RPO-SM 2013 pa 80m:s bandet.
Vi ar 15 deltagare och arrangorer inrymda i OK Tisarens Klubbstugan, Hallsberg.
Tavlande: Hans Sundgren/ -SVM, Mattias Eriksson, Olle Nilsson/ -KON, Peter LjungstronV -KMU, Ingvar
Ehrsson/ - AMM, Robert Petersson/ -GHS, Bo Lenander/ -CJW, LeifZettervall/ -EZM, Rolf Svensson/ -
DIY, Jan Palmquist/ -FUG, Gunnar Svensson/ -6689, PA Nordwaeger/ -BGU, senare kom Bengt Evertsson/
-VMU. Banlaggare och arrangorer: Leif Eriksson/ -HNG och Lennart Johansson/ -CJY deltog ocksa i
motet.

Hann ej med vart mote: Bo Lindell/ - AKF, Henrik Lindell, Jitka Zakova, Johan Simu och Per Bjurstrom.

1 Motets oppnande Hans Sundgren/ -SVM oppnar motet, kl 18:35.

2 Val av motesordforande Motet valjer enhalligt Hans/ -SVM.

3 Val av sekreterare Motet valjer Gunnar Svensson/ -6689 till sekreterare och
och 2justerlngsmdn Olle Nilsson/ -KON och PA Nordwaeger/ -BGU till justeringsman.

4 Dagordningens godkannande Motet godkanner den foreslagna dagordningen utan tillagg.

5 Protokollfrdn foregaende mike Protokolletfran SM 2012, kommenteras i utvalda stycken av
Hans/ -SVM:
Ang Skappriset som skankts av ESA:
Bengt/ -VMU anordnar 2014 en tavling med forslag till regler for att
erhalla priset.

Nu inskrivet i SM-reglerna: H21 far medalj samt att alia klasser f2r
medalj, oavsett antal deltagare i klassen.

2012 ars SM-protokoll kan nu laggas till handlingarna.

6 Redovisning av ekonomin RPO / Ravjakt ar en del av SSA:s HF-sektion.
Hans/ -SVM har forsett motesdeltasarna med en ekonomisk redovis
ning for 2012 och 2013:

Budgeterat2012: 13.200kr. Utfall kostnader 2012: 8.080kr.
Budgeterat2013: 11.450kr.
Utfall 2013 blir nagotover budget, ligger till dax datum pa c:a 1l.OOOkr.

Forslag till vad som bor laggas till i 2014-ars budget:

Hans/ -SVM papekar att det borde finnas extra pengar att soka for
ungdoms satsningar. Kontakta Hans/ -SVM.

Jan/ FUG far i uppdrag att kolla upp resekostnad till Kazakstan for en
VM domare 2014.

Om vi sander en VM huvuddomare dit, s£ betalar arrangors-
landet for den resekostnaden.

Vi har ackrediterade domare som kan fa forfragan:
PA/ -BGU, Lars/ -OY, Hans/ -SVM samt Jan/ -FUG.
Ej aktiva idag ar Gunnar Ahl/ -CWV och Sven/ -CGR.

Materiel fragan: Hans/ -SVM har koll pa laget.

Hans/ -SVM:s redovisning godkannes av motet utan reservationer.



7 Ndsta ars arrangemang, 2014

8 Val av nationell och
internationell RPO-ledare

9 Ovriga frdgor

10 Utmdrkelser

11 Motets avslutande

Datum kommer

Slutet av maj
Datum kommer
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SM 3,5 MHz: SRJ

SM 144 MHz: GRJ samkors med N3.

Uttagningstavlingar Nl, N2, N3 for VM i Kazakstan.
Nl VRK, N2 BRJ och N3 GRJ.

Nationellajaktdatum lamnas till Hans/ -SVMsenastjan/feb 2014.
Juli NM Finland

Sept VM Kazakstan

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

RPO aktiviteter har det varit i Kristianstad under aret.

10-15 saxar byggs i SM7 distriktet, enl Bo/ -CJW.

Nu diskuteras Skapjakten igen och Bengt tar pa sig att uppratta ett
regelverk.

Arbetsgrupp bildas NU, for att ta fram nytt "provapakit" for ungdomar
och andra nyborjare. Skall omfatta mottagare och sandare.
Laggs som ett flerarsprojekt med start att ta fram mottagare:
Olle/ -KON, Bo/ -CJW och Leif/ -EZM ingar i gruppen!

Kurt Leuchovius/ -OW har testamenterat pengar till en minnesfond.
Styrelsen for Viisteras Radioklubb kommer att arligen utdela utmarkelsen:
Kurt Leuchovius Minne - for fortjanstfull insats inom svensk ravjakt.
Priset gar i ar till PA Nordwaeger SMOBGU med motiveringen "Gjort
svensk ravjakt internationellt synlig"
PA/ -BGU far den valtortjanta Utmarkelsen och medaljen overracks av
Hans/ -SVM till applader fran motesdeltagarna.
Las mer pa SSA:s hemsida!

Hans/ -SVM tackar for var uppmarksamhet och avslutar nu motet kl 19:20.

Vi tackar arrangorerna Bergslagens Ravjagare (BRJ), Leif Eriksson/ -HNG och Bengt Evertsson/ -VMU
som med hjalp fran lokala sandaramatorer och orienterare anordnar detta SM 2013

med tavlingarpa 80m, NATT- och DAG-jakt.
Nu bryter forsamlingen upp, dags att dra pa sig utmstning for nattens ovningar, enligt rapport myggfrittoch

uppehallsvader.

Gunnar Svensson
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