Protokoll från SSA:s RPO-SM-möte 2008-08-16
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Alla rävjägare i årets 80m-SM samt delar av SM-arrangörsstaben från Göteborgs Rävjägare är nu samlade för att
deltaga i SSA:s RPO-SM-möte 2008.
Vi är 15 personer inrymnda i OK Alehofs stuga, Dammekärr, NO Kungälv.
Resultatlistorna 4 sidor, kommer att läggs till som bilaga till protokollet. Fungerar som mötesnärvarolista för
rävjägarna, närvarande från arrangörsstaben är Fredrik Malmsten/ —, Erik Sandwall SM6RXZ och David
Hederskog SM6YRI. Banläggare Erik Agrell är ute och placerar dagetappsrävarna, hinner ej närvara på mötet.
1 Mötets öppnande

Hans Sundgren/ -SVM öppnar mötet, klockan visar på 09:05
lördag 2008-08-16.

2 Val av mötesordförande

Mötet väljer enhälligt Hans/ -SVM.

3 Val av sekreterare
och 2 justeringsmän

Mötet väljer Gunnar Svensson till sekreterare samt Olle Nilsson/ -KON
och PA Nordwaeger/ -BGU till justeringsmän.

4 Dagordningens godkännande Mötet godkänner den föreslagna dagordningen utan tillägg.
5 Protokoll från föregående möte Protokollet från år 2007 ESA:s SM, läses upp i utvalda stycken av
Hans/ -SVM och kommenteras:
Beslutat 2005 men kvar att åtgärdas av Jan/ -FUG tillsamman med sina
Nordiska kollegor:
- Om att få utöka rävantalet 5 st till 7 st och med 1 minuters pass.
- På NM-nivå, få reglerna anpassa till att följa VM-reglerna. Som det
nu är avviker bl.a start-proceduren och klassindelningen markant mot
VM-reglerna. Enligt Jan/ -FUG har det påbörjats 2007, blir ett
skriftligt förslag, ej klart ännu. Vi jobbar långsiktigt med denna
punkt. Ambitionerna är att få ut det på remiss till de 4 länder som
skall närvara på NM-mötet i oktober 2008.
Införskaffande av Sportident. Ej ännu åtgärdat.
Bengt lovar ta fram offert senast 15/11-08 som Hans/ -SVM skall
äska pengar för, av SSA. Lämplig nivå: 7st+check+koll+skrivare.
Samt Michael/ -OXW kollar priset på begagnade Emit-utrustning
som skall säljas i Eskilstuna.
Rikslägret i Idre 2008, blev inget av för vår del. Vi lägger ned projektet för
2009 om ingen vill ta på sig ansvaret för projektet.
Michael/ -OXY meddelar: Att länka vår webb pejla.se till
orientering.se kvarstår att utföra. Nu lovar Hans/ -SVM att ta över.
Hans/ -SVM skall förse Skogssport med artiklar, en från EM 2007 blev
ej av. Hans/ -SVM tar VM 2008 i stället.
Med ovan angivna kommentarer kan nu 2007 års mötesprotokoll läggas
till handlingarna.
6 Redovisning av ekonomin

Hans/ -SVM har försett mötesdeltagarna med en ekonomisk redovisning
för 2007, överskådligt presenterad på ett A4-ark. Rävjakten är en del av
SSA:s sektion Radiokommunikation.
Följande framgår bl.a:
Upparbetade kostnader 2007 8.107kr. Budgeterat 9.700kr.
Materialunderhållet som var budgeterat behövdes ej utnyttjas, resebidraget
lägre än budgeterat och medaljerna kostade mer än budgeterat.
Årets budget 2008 på 14.700kr som har godkännts av SSA, skall täcka:
Porto och telefon 200kr, resebidrag SSA-domare ARDF-VM 9.000kr 1),
medaljer till 2xSM 1.000kr, materialunderhåll 500kr 2). Extrasatsning
2008 rekrytering: Ungdomsläger Idre 4.000kr 3).
Kommentarer av Hans/ -SVM: 1) Kostnader resebidrag SSA-domare, har ej
ännu inkommit. Värdlandet för VM står för login. 2) Materialunderhållet:
8 st E-tuna 2m-mottagare med funktionsproblem, lovar Bosse/ -CJW att
se över i vinter 2008. Inga kostnader ännu. 3) Idre satsningen, ej utnyttjat.

7 Nästa års arrangemang

Budgetförslaget för 2009, sänds i nov/dec 2008 till SSA för godkännande.2/2
Hans/ -SVM:s redovisning godkännes av mötet utan reservationer.
2009
31 Juli-2 Aug NM Sverige VRK-ESA
Aug
SM 3,5 MHz SRJ, exakt datum kommer. Bengt före
slår tävlingsplats Sälen.
Datum kommer SM 144 MHz GRJ, tillika uttagningstävling N3 för EM.
Datum kommer Uttagningstävling N1 för EM, ESA
Datum kommer Uttagningstävling N2 för EM, BRJ
Sept
EM
2010
Samordna bägge SM-tävlingarna med 5 dagars Orienteringen. Stopp-datum 25 april 2009 till 5 dagars Orienteringen 2010.

8 Val av nationell och
internationell RPO-ledare

Mötet omväljer Hans Sundgren/ -SVM till nationell RPO-ledare och
Jan Palmquist/ -FUG till internationell RPO-ledare.

9 Övriga frågor

SM regler, de nya förslagen: Lagtävling och kontrollernas synbarhet
godkänndes av mötet.
GRJ ombades komma med förslag på ny punkt i regelverket: Vad händer
om en/flera sändare under tävlingen, börjar att krångla.
Frågor/förslag i luften, under andra punkter:
- Tips se till och samorganisera med veteranorienteringen också.
- Skolbarn tas i lära av oss på studiedagar, halv-/heldags aktivitet.
- Lokala scoutkårerna uppvaktas som bl.a Göteborg gör.
- Få in VM-reportaget på olika hemsidor, lokala tidningar och Skogssport.
Rapport: Årets alla Nationella VM-uttagningstävlingar samordnades med
lokala orienteringstävlingar. RPO-sporten möter intresse från orienterarna,
men ännu inga nya medlemmar därifrån. RPO-löparna uppfattar det
possitivt med mera folk samtidigt i skogen.

10 Utmärkelser

Kurt Leuchovius/ -OW har testamenterat pengar till en minnesfond.
Styrelsen för Västerås Radioklubb kommer att årligen utdela utmärkelsen: Kurt Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt.
Jan/ -FUG ombedes nu stiga fram och få mottaga årets utmärkelse.
Styrelsens motivering finns ingraverad på plaketten: För nyskapande konstruktion av Mickel – den första generationens mikrodatorstyrda nycklingsenhet för
rävsändare.
Jan Palmquist konstruerade 1979, tillsammans med Jens Zander SM5HEV, en
mikrodatorstyrd nycklingsenhet; Mickel.
Hela 71 nycklingsenheter har byggts de efterföljande 25 åren, många används än idag.

11 Mötets avslutande

Hans/ -SVM tackar för vår uppmärksamhet och avslutar mötet nu kl 10.08.

Nu skingras vi, alla rävjägare, dags att förbereda sig för dagens strapatser.
Efter nattens tuffa tag, undrar man lite till mans, vad skall Erik Agrell hittar på för svårigheter idag? Värre än i
natt kan det väll ej bli, eller???
Dammekärr lördagen den 16 augusti 2008
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___________________
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Olle Nilsson
SMØKON
Justeringsman

PA Nordwaeger
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