
Protokoll

SSA:s RPO-SM mote 2015-09-04

SSA:s RPO-SM mote som arrangeras i anslutning till RPO-SM 2015 pa 80m:s bandet.
Vi ar 17 deltagare + 2 arrangorer i samlingslokalen pa Liens Camping, Riddarhyttan.
Tavlande: Peter Ljungstrom/-KMU, Leif Zettervall/-EZM, Jan Palmquist/-FUG, Tilak Rajesh L,
Olle Nilsson/-KON, Rolf Svensson/-DIY, Henrik Lindell, Bo Lindell/-AKF, Bo Lenander/-CJW, Anders
Wandahl/-HPL, Peder Haugaard-Pedersen/-GNS, Erik Agrell, Robert Petersson/-GHS, Bengt Evertsson/
-VMU, Ingvar Ehrsson/-AMM, PA Nordwaeger/-BGU, Gunnar Svensson/-6689.
Arrangorer: Hans Sundgren/ -SVM, Ragge Jagero/ -DIC.

1. Motets oppnande

2. Val av motesordforande

3. Val av sekreterare

och 2 justeringsman

Hans Sundgren/-SVM oppnar motet, kl 19.03.

Motet valjer enhalligt Hans/ -SVM.

Motet valjer Gunnar Svensson/ -6689 till sekreterare samt
Bo Lindell/ -AKF och PA Nordwaeger/ -BGU till justeringsman.

4. Dagordningens godkannande Foreslagen dagordning godkanns utan andringar.

5. Protokoll fran foregaende mote Protokollet fran SM 2014, kommenteras i utvalda delar av Hans/ -SVM:
- Skappriset, Bengt har ej fatt in nagot forslag, vi paminner alia.
- Prova-pa-kit: Produktionen av 5 st "Olle saxar" ej uppstartat annu, se

punkt 9.
2014 ars SM-protokoll kan nu laggas till handlingama.

6. Redovisning av ekonomin

7. Nasta ars arrangemang

8. Val av funktionarer

RPO / Ravjakt ar en del av SSA:s HF-sektion.
Hans/ -SVM delar ut 2 st A4 ark som omfattar den ekonomiska

redovisningen 2015/2014/2013 och en redogorelse pa prova-pa-kitet,
Budget 2014: 14.850kr Utfall kostnader 2014:14.111 kr.
Budget 2015: 12.700kr Utfall kostnader 2015: ligger c:a6.000kr

under budgeterat, bl.a. pga. billigare rese-
biljett for EM-domaren.

Inga kostnader har inkommit annu, for prova-pa-kit.
Hans/-SVM:s redovisning godkandes av motet utan reservationer.
Budgetforslag skall tas fram for 2016.

Datum kommer:

September

SM 3,5 MHz: GRJ
SM 144MHz: BRJ samkors med N3

Uttaggningstavlingar for VM 2016:
N1 SRJ, N2 VRK, N3 BRJ
Det ar upp till arrangorema att som komplement
lagga banor for sprint- och fox- orientering.
Dessa resultat tas ej med i uttagnings berakning.
NM Danmark

VM Bulgarien

Nationell RPO-ledare: Hans/ -SVM staller sin plats till forfogande men
overtalas att kvarsta torn 2015-12-31. En kommitte bestaende av Jan/ -

FUG och Hans/-SVM, valjs att utse Hans/-SVM:s eftertradare.
Internationell RPO-ledare: Jan Palmquist/ -FUG omval.
Materialforvaltare: Rolf Svensson/ -DIY valjs till denna nyinrattade post.



9. Ovriga fragor
(faststallande av SM-regler)

10. Utmarkelser

11. Motets avslutande

2015-09-05

10. Utmarkelse

Skappriset: Bengt tar fortfarande emot forslag pa utformning/regler
ang. skapjakter.

Prova-pa-kit: Etapp 1: 5 st mottagare 80m av hog kvalite, vi skall ej
tappa intresserade nyborjare pga. daliga "saxar". "Olle-saxen" super
byggs i 5 exemplar, glom ej att skicka rakningen i ar, 2015 till Hans/ -SVM.
Olle far hjalp med monsterkortet, skall vara proffsigt, Bengt/-VMU
undersoker mojligheterna.
Olle visar upp en mottagare som finns for utvardering, be att fa lana.
Etapp 2: 3 st sandare for 80m.

Pga tidsbrist, nattstarten hagrar.
Punkt 10 tas vid prisutdelningen efter dagtavlingen.

Klockan narmarsig 19.30 som ar utlovad kartutdelnings tid,
Hans/ -SVM tackar for var uppmarksamhet, harmed ar motet avslutat for
kvallen, aterupptas i morgon med Punkt 10.

Vi ar nu samlade till prisutdelningen efter Natt- och Dagetappen, plats
grasmattan utanfor samlingslokalen.
Hans/ -SVM ber att fa ordet, for att presenterar arets vinnare av
utmarkelsen Kurt Leuchovius Minne - for fortjanstfull insats inom
svensk ravjakt: Priset gar i ar till Jitka Zakova.
Motiveringen som getts av Styrelsen for Vasteras Radioklubb (VRK), pa
rekommendation av RPO-sektionen:

For sin ambitiosa satsning infor VM 2014 i Kazakstan, dar resultaten
visade att hon ar en av Sveriges mest framgangsrika rav jagare
nagonsin.

Vi tackar Vasteras Radioklubb VRK, Hans Sundgren/ -SVM och Ragge Jagero/ -DIC som foredomligt anordnat
detta SM 2015 med tavlingar pa 80m:s bandet omfattande en NATT- och en DAG-jakt.

Bitvis tuffa terrangavsnitt, langa transportstrackor dar vagar och stigar kunde nyttjas efter eget omdome.
En sjo pa dag-jakten stallde till fortret for vissa deltagare.

Gunnar Svensson

SMO-6689

Motessekreterare

Bo Lindell

SM5AKF

Justeringsman

Riddarhyttan lordag 5 September 2015

Hajpts Sundgren
SM5SVM

Motesordforande

PA Nordwaeger
SM0BGU

Justeringsman


