Protokoll från SSA:s RPO-SM mötet år 2004
Mötesdeltagarna har samlats i Söders SOL:s klubbstuga som ingår i Alby Friluftsgård i Tyresöområdet,
Stockholm.
Mötet hålls före själva SM-tävlingarna som SRJ står som arrangör för, med PA Nordvaeger i spetsen samt
medhjälparna Torbjörn Jansson, Ragge Jagero och Bengt Afzelius alla närvarande.
Närvarande är också alla kvällsjaktens rävjägare (vissa droppade in under mötets gång) och Anders Gyllin
som lovar att ställa upp, men bara på dagjakten.
1. Mötets öppnande

Hans Sundgren öppnar möte kl 18.02 2004-08-28.

2. Val av mötesordförande

Mötet väljer Hans Sundgren till ordförande för kvällens möte.

3. Val av sekreterare
och 2 justeringsmän

Gunnar Svensson väljs som mötessekreterare med Olle Nilsson
och Bo Lindell som justeringsmän.

4. Dagordningens
godkännande

Den utdelade dagordningen för eftermiddagens möte, godkänds utan
tillägg.

5. Protokoll från föregående möte

Föregående års mötesprotokoll, läses upp och kan nu läggas till
handlingarna.

6. Redovisning av
ekonomin

Redovisning av ekonomin År 2003, äskade 5.000SEK.
Förbrukades 1.900SEK till porto/telefon, resebidrag till svensk domare
till EM i Polen, SM-medaljer och materialunderhåll, resten frös inne.
För år 2004 äskades 6.250SEK för att täcka kostnaderna: Porto/telefon,
resebidrag för domare till VM i Tjeckien och SM-medaljer.

7. Nästa års arrangemang

SM 2005 3,5MHz: Västerås står på tur om inte Göteborg
alternativt Eskilstuna vill ta arrangemanget. Inget datum spikat.
Slutet av augusti är vi vana vid.
SM 2005 144MHz: Körs ihop med ESA:s Nationella jakt.
Beslut togs att vid SM 144 MHz: H60 deltagarna tar alla 5 rävarna.
NM 2005: Göteborg är tillfrågade ang SM eller NM. NM lutar det
åt att Göteborg tar. Inget datum spikat, men brukligt är i slutet av juli.
Nationella jakter: SRJ tar 1:a Nationella jakten, BRJ tar 2:a
Nationella jakten och Eskilstuna tar 3:e Nationella jakten i Maj/juni 2m +
80m samma dag.
EM 2005: Jugoslavien. Början av september är brukligt.

8. Val av nationell och
internationell RPO-ledare

Omval Nationell RPO-ledare Hans Sundgren och Internationell
RPO-ledare Jan Palmquist.

9. Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

10. Mötets avslutande

Klockan 18.28 tackar ordförande Hans för visat interesse och
mötet avslutas, så att alla nattjägare kan skynda på med
förberedelserna för kvällens övning. Vi är spännda på att se vad
PA & Kompani har hittat på för överaskningar åt oss ute i den läskiga
mörka skogen.
Tyresö den 28 augusti 2004
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