
2022 01 12  styrelsemöte  Bilaga 

Motioner från SM3 LDP Markku  

 
Motion nr 1 
Föreslår att SK3BG arrangerar årligen minst en fieldday aktivitet under perioden juni augusti. 
Aktivitets syfte är att samla radiofolk ute i naturen , grilla hissa upp antenner och kanske röra radio 
men framför allt ha roligt tillsammans. Aktivitet kan var typ Naturreservat, svenska sjöar, radio på 
höga höjder eller bara hos någons stuga. 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.  

Motivering: Styrelsen anser att SK3BG redan arbetar med liknande aktiviteter och att 

ambitionen finns att även i framtiden upprätthålla detta årligen. 

Dock bör hänsyn tas till sociala situationer som t.ex pandemier varvid "tvingande" beslut från 

årsmötet är olämpliga  
 
 
Motion nr 2  
Föreslår att sk3bg ordnar uppföljningsmöte angående "Framtidskonferenen". Mötets syfte är att 
uppfölja hur covid 19 har påverkat klubbarnas verksamhet , ekonomi och återstart av verksamheten 
efter att restriktioner har hävts. Mötet kan ordnas som webbkonferens i kombination av fysiskt 
möte. I mötet borde delta utöver Sm3-klubbar DL3 och kanske representant från SSA. Utfallet från 
mötet borde vara klubb-status och hur aktiveras och kanske konsolideras verksamheten på SM3.  

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Motivering: Styrelsen medger att en uppföljning till den Framtidskonferens som SK3BG 

stod värd för och genomförde hösten 2018 är motiverad men att den i förekommande fall bör 

hanteras och arrangeras på distrikts- eller nationell nivå inom SSA.  
 

 

Motion nr 3 

Föreslår att SK3BG tar ägandeskapet av SK3RIN repeater på Hallberget i Ånge kommun. Bakgrund: 

Ursprungligen byggdes och förvaltades SK3RIN repeatern av Radioklubben i Bräcke. Klubben är borta 

men att det existerar fortfarande personer som var med vid starten. SK3BG gjorde under 2021 

satsning att reparera och driftsätta repeatern. Stor tack för SK3BG och sambandssektionen, SK3RIN 

är viktig del i Västlänken. Som naturlig steg efter renoveringen är att SK3BG tar ansvaret och 

ägandeskapet av repeatern. För att få rätt historik, vetskap om inventarier och deras ursprung och 

övriga känsliga detaljer föreslår att SM3OWE Kent-Owe involveras.  

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes. 

Motivering: Styrelsen ser goda skäl till att SK3BG står som ägare och förvaltare av repeatern 

SK3RIN i Ånge kommun, dock förutsätts processen även innefatta utredande av tidigare 

ägarskap samt att den goda relationen upprätthålls med de lokala aktörer som genom åren 

hållit stationen vid liv.  Notera att SK3BG administrativt redan har registrerats som ägare till 

SK3RIN hos SSA. 
 

 


