
1/2

Protokoll

SSA:s RPO-SM-mote 2014-08-23

SSA:s RPO SM-mote som arrangeras i anslutningtill RPO-SM 2014 pa 80m:s bandet.
Vi ar 16+ 1 deltagare och2+1 besokare/arrangor inrymnda pa Skaggesta vandrarhem belaget i Strangnas
trakten.

Tavlande: Bengt Evertsson/ -VMU, Jitka Zakova, Ingvar Ehrsson/ -AMM, Peter Ljungstrom/ -KMU, Hen-
rik Lindell, Erik Sandwall, Jan Palmquist/ -FUG, Magnus Holmberg, Leif Zettervall/ -EZM, Hans Sund-
gren/ -SVM, Goran Pettersson/ -FNB, Robert Petersson/ -GHS, Olle Nilsson/ -KON, Rolf Svensson/ -DIY,
Andras Paal, Johan Simu samt 2 besokare Urban Ohlsson/ -OXV och knaskadade Gunnar Svensson/ -6689.

Senare anslot Ola Arvidsson/ -YFI och en av arrangorernaPA Nordwaeger/ -BGU, ovriga fran arrangors-
sidan var upptagna med annat: Hakan Melin och Lars Nordgren/ -OY.

1 Motets oppnande Hans Sundgren/ -SVM oppnar motet, kl 19:12.

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

3 Val av sekreterare Motet valjer Gunnar Svensson/ -6689 till sekreterare och
och 2 justeringsman Jitka Zakova och Olle Nilsson/ -KON till justeringsman.

4 Dagordningensgodkannande Motet godkanner den foreslagna dagordningen utan tillagg.

5 Protokollfran foregaende mote Protokollet fran SM 2013, kommenteras i utvalda stycken av
Hans/ -SVM:
Ang Skappriset som skankts av ESA, kvarstar att atgardas:
Bengt/ -VMU far ar 2015 pa sig att anordna en tavling samt komma
med forslag till regelverk for att erhalla priset.

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

Olle/ -KON, Bo/ -CJW och Leif/ -EZM har hand om projektet
"provapakit" for nya ravjagare.

2013 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 motesdeltagarna med en ekonomisk redo
visning for 2012 till 2014:

Budgeterat 2013: 11.450kr. Utfall kostnader 2013: 10.542kr.
Budgeterat 2014: 14.850kr. Utfall kostnader 2014 prognos idag

under budget, ligger pa c:a lO.OOOkr.

Forslag till vad som bor laggas till i 2015-ars budget:

Hans/ -SVM papekar att det finns extra pengar att soka for ungdoms-
satsningar t.ex Ungdomslager, Jota, m.m.
Kontakta Hans/ -SVM senast i januari 2015 om du vill hjalpa till.

Materiel fragan: Hans/ -SVM har koll pa laget. Behovs SPORT ident
till din tavling? Allt finns komplett for dag- och natt-bana.

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

7 Nasta ars arrangemang, 2015 Nationella jaktdatum liimnas till Hans/ -SVM senastjanuari 2015.
Datumkommer SM3,5MHz:VRK

Slutet av maj SM 144 MHz: SRJ samkors med N3.



8 Val av nationell och
internationell RPO-ledare

9 Ovrigafrdgor

10 Utmarkelser

11 Motets avslutande

Datum kommer Uttagningstavlingar Nl, N2, N3 for EM.
Nl BRJ, N2 GRJ och N3 SRJ.

Juli

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

Nu tas Skapjakten upp igen, Bengt ar oppen for forslag pa utformningen
av tavlingen och regelverket. Urban/ -OXV informerar att det var
Urbans farbror som tillverkade och skankte skapet.

Vi kan visa upp oss pa SSA arrangemang och Aria Loppis i mars.

Arbetsgrupp "provapakit" rapport:
Bo/ -CJW ej narvarande pga sin knaskada, har tagit fram en mottagare/
prototyp och Olle/ -KON har en konstruktion som ar pa utvardering.
Vill du vara med och testa, kontakta konstruktorerna direkt.
Kinesisk lagprissax finns ocksa att utvardera.
OK att kora igang/ budget 5.000kr och vi far 5 saxar "typ Olle".
Olle/ -KON, Bo/ -CJW och Leif/ -EZM ingar i gruppen.

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 gar i ar till Bo Lenander SM5CJW med motiveringen "For
mangarig konstruktion av mottagare och sandare for ravjakt - och
delgivande till andra genom byggbeskrivningar".
Applader till Bo som tyvarr ej sjalv kan narvara, pga sin knaskad.
Priset overlamnas vid senare tillfalle. Las mer pa hemsidan pejla.se!

Hans/ -SVM tackar for var uppmarksamhet och avslutar nu motet kl 19:44.

Vi tackar arrangorerna Stockholms Ravjagare SRJ, Hakan Melin, PA NordwaegeiV -BGU och Lars Nord-
gren/ -OY som anordnar detta SM 2014 med tavlingar pa 80m, NATT- och DAG-jakt.

Nu kan de tavlade aterga till parustningen infor nattjakten, lampor klams fast, horlurar testas att de fungerar,
skosnoren tejpas m.m.

Blir det regn??

Saggesta vandrarhem lordagen den 23 augusti 2014
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