
Protokoll från SSA RPO SM-möte i Lerum 2020-08-14 
 
1. Mötet öppnas av nationell RPO-ledare Peder/GNS. 
2. Till mötesordförande väljs Peder/GNS 
3. Till mötessekreterare väljs Håkan Melin. Att justera protokollet väljs Ingvar/AMM och 
Peter/KMU 
4. Dagordningen godkänns 
5. Föregående års protokoll uppläses. Kommenteras att nationella tävlingar, NM och VM är 
inställda i år p.g.a. pandemi. Protokollet godkännes. 
6. Ekonomi. Inga händelser hittills i år p.g.a. inställda tävlingar. Det finns möjlighet att 
använda del av kassan till gravyr på SM-pokal. 
7. Nästa års arrangemang. Förslag: vi flyttar fram alla arrangörsåtaganden från 2020 till 2021 
förutom SM 3,5 MHz (N1 SRJ, N2 VRK, N3/SM 144 BRJ). SRJ kvarstår som arr för SM 80m. 
Förslaget bifalles. 
8. Funktionärer: beslutas om omval för nationell och internationell RPO-ledare samt 
materialförvaltare. 
9. Övriga frågor. 
a) Tidpunkter för SM 3,5 MHz. Förslag: ifall EM/VM går i skiftet aug/sept så anordnas (om 
möjligt) SM senare, dvs mitten av sept, annars får det bli mellan NM och EM/VM (dvs. 
mitten av augusti). Förslaget bifalles. 
b) Förslag: anpassa rekommenderad banlängd för SM-jakter till vad vi har i praktiken och vad 
som ryms på en A4-karta i 1:10000. Beslut: skrivningen i reglerna ändras för dagetappen från 
6-8 km till 5-7 km. 
c) Vandringspriset för SM 3,5 MHz är snart fullt med gravyr. Vad gör vi då? Förslag: montera 
bucklan på en sockel eller skaffa något skåpliknande likt NM lagpokal. Förslaget bifalles. 
d) Fråga på regeltolkning gällande hur lag sätts ihop och att det ska avgöras en lagtävling för 
damer om det finns minst 4 deltagande damer (när det ska vara tremannalag). Svar är att lag 
också kan bestå av 2 personer. Föreslås att minimiantalet damer ändras från 4 till 6 damer 
för att ha separata herr- och damklasser istället för mixklass. Vi funderar vidare på frågan till 
nästa år. 
10. Mötet avslutas 
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