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Protokoll 
SSA:s RPO-SM möte 2016-08-19 

 
 
SSA:s RPO-SM möte som arrangeras i anslutning till RPO-SM 2016 på 80m:s bandet. 
Vi mötesdeltagare är samlade i ett stort rum tillhörande Ljungslätt Scoutgård belägen i Gråbo, 3 mil utanför 
Göteborg. 
Tävlingsdeltagare: Håkan	Melin,	Bengt	Evertsson,	Bo	Lenander,	Peter	Ljungström,	Ingvar	Ehrsson,	Robert	
Petersson,	Gunnar	Svensson,	Henrik	Lindell,	Tilak	Rajesh	Lakshmana,	Anders	Wändahl,	Peder	Haugaard-
Pedersen,	Göran	Pettersson,	Rolf	Svensson,	Hans	Sundgren,	PA	Nordwaeger	och	Erik	Sandwall.	
 
1. Mötets öppnande Hans Sundgren/ -SVM öppnar mötet, kl 19.00. 
 
2. Val av mötesordförande Mötet väljer enhälligt Hans/ -SVM. 
 
3. Val av sekreterare Mötet väljer Gunnar Svensson/ -6689 till sekreterare samt 
 och 2 justeringsmän Ingvar Ehrsson/ -AMM och PA Nordwaeger/ -BGU till justeringsmän. 
 
4. Dagordningens godkännande Föreslagen dagordning godkänns utan ändringar. 
 
5. Protokoll från föregående möte Protokollet från SM 2015, kommenteras i utvalda delar av Hans/ -SVM: 

 - Ersättare för Hans/ -SVM, ingen anmäler sig – Hans/ SVM väljer att 
kvarstå t o m 2015-12-31. Hans/ -SVM  tillsammans med Jan/ -FUG letar 
fram en ersättare. 

 - Skåpjakt: Skåppriset, Bengt har ej fått in något förslag, vi påminner alla. 
 - Prova-på-kit: Olle/ -KON visar upp en mottagare som finns för 

utvärdering. 
    
   2015 års SM-protokoll kan nu läggas till handlingarna.  
   
6. Redovisning av ekonomin RPO / Rävjakt är en del av SSA:s HF-sektion. 
  Hans/ -SVM delar ut ett A4 ark som omfattar den ekonomiska  
  översikten för RPO, gällande åren 2014 – 2016. 
  Budget 2014: 14.850kr Utfall kostnader 2014: 14.111kr. 

 Budget 2015: 12.700kr Utfall kostnader 2015:  ligger  c:a 6.000kr 
under budgeterat, bl.a. pga. billigare rese- 
biljett för EM-domaren. 

   Budget 2016:   10.900kr Utfall kostnader 2016:  1.370kr 
    Ev resebidrag för ARDF-VM domare 5.000kr 

 Kostnader för prova-på-kit har en egen budget 
5.000kr. Prova-på-kitet är nu klart. 

  Hans/ -SVM:s redovisning godkändes av mötet utan reservationer. 
   Budgetförslag skall tas fram för 2017. 
   Läggas in i budgeten 

1) Fylla på utrustning för registrering så som avläsare, skrivare, stolpar 
2) Förslag ge bort enklare mottagare till intresserade ungdomar 

 
7. Nästa års arrangemang Datum kommer NM 2017 Sverige Sälen på förslag, PA/ -BGU vill ha   
   medhjälpare. 
   aug alt okt SM 3,5 MHz: BRJ. 
    SM 144 MHz: VRK samkörs med N3. 
  

    Uttagningstävlingar för EM 2017: 
  Datum kommer N1 GRJ, N2 SRJ, N3 VRK. 
   Det är upp till arrangörerna att som komplement  
    lägga banor för sprint och foxoring. 
    Dessa resultat tas ej med i uttagningsberäkning. 
   September EM  Litauen. 
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8.  Val av funktionärer Jan/ -FUG meddelar att Hans/ -SVM avgår f o m nu, på egen begäran, som 
Nationell RPO-ledare och Peder/ SM0GNS är valberedningens förslag till 
ersättare. Hans/ -SVM ger en kort beskrivning på uppdraget Hans/ -SVM 
åtar sig att kvarstå som Webb-master för pejla.se. 

   Internationell RPO-ledare: Jan Palmquist/ -FUG omval. 
   Materialförvaltare: Rolf Svensson/ -SM5DIY omval. 
 
   Mötet väljer funktionärerna enligt förslagen ovan. 
 
 
9.  Övriga frågor  SM-regler: Inga inkomna förslag på ändringar. 
   Skåppriset: Kom med förslag, Bengt/ -VMU samordnar. 

Prova-på-kit för 80m:  3 st sändare + 5 st mottagare  finns för utlåning, 
kvarstår att fixa instruktioner. Metspö för antenn-upphängning saknas. 
Blänkare sättas in i QTC ang prova-på-kitet. Rolf/ -DIY och Hans/ -SVM 
jobbar klart med projektet. 

  
 
10.  Utmärkelser Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2016: 
 Årets utmärkelse går till András Paál HG0HK  
 Motiveringen som givits av Styrelsen för Västerås Radioklubb (VRK),  
 på rekommendation av RPO-sektionen: 

För framtagning av sändare för Sprint och Foxoring – en stor hjälp 
för svenska rävjägare. 

 
11.  Mötets avslutande Hans/ -SVM tackar för vår uppmärksamhet, härmed avslutas mötet,  
 kl 19:50. 
  
  

Vi tackar Göteborgs Rävjägare, GRJ och hela GRJ:s SM-kommitté (Robert, Erik, Erik, David, Lars) för bra 
arrangemang med utmärkt förläggning och utslagsgivande banor.  

SM 2016 i Göteborg med tävlingar på 80m:s bandet omfattande en NATT- och en DAG-jakt, 16 deltagare. 
 
 
 
 

Gråbo fredagen 19 augusti 2016 
 
 

 
 
______________________  ______________________ 
Gunnar Svensson  Hans Sundgren 
SM0-6689   SM5SVM 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Ingvar Ehrsson  PA Nordwaeger 
SM0AMM   SM0BGU 
Justeringsman  Justeringsman 
 


