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1.  Verksamhetens centrala mål  

Syfte för Sundsvall Radioamatörer SK3BG:s verksamhet för år 2022 är att utöva hobby enligt stadgar och 

tillhandahålla amatörradioverksamhet inom klubbens hemmaområde genom att erbjuda medlemmar och de som är 

intresserade av amatörradio en meningsfull hobby. Medlemmar stöds genom att ordna klubbkvällar av olika slag i 

klubblokalen eller via JITSI samt uppmuntras att vara engagerade och driva hobby relaterade aktivitet så som 

deltagande i tävlingar, utföra tekniska experiment och delta samhällsnyttiga aktiviteter som är relaterade till 

hobbyn samt att delta i föreningsverksamhet. SK3BG har ambitionen att vara i framkanten av amatörradiohobbyn.  

För att kunna nå verksamhetens centrala mål har styrelsen definierad en vision i perspektiv 5 år, dvs över flera 

mandatperioder, som är att   

• bibehålla medelantal besökare per klubbkväll till 15 % av antal medlemmar   

• Integrera JITSI-videomöten som en permanent del av klubbkvällar inklusive nödvändig tekniska lösningar  

• vidareutveckla klubbens remote station för att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet för remote körning  

• sök aktiv en störningsfri QTH för att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet för störningsfri remote 

körning  

  

Med denna vision vill styrelsen stimulera verksamheten, dvs sektionerna, att anstränga sig att höja kvalitén på vår- 

och höstprogram och generera tekniska lösningar som gagnar hela medlemskåren t.ex. att möjliggöra remote 

körning och ansluta medlemmar via socialmedia i realtid till klubbkvällar. Samtliga delvisioner är uppföljnings- 

och mätbara och bör uppföljas i klubbens ordinarie möten.  

  

2.  Ledning  

Klubbens styrelse samlas regelbundet under verksamhetsåret månadens första onsdag utom sommar- och 

juluppehåll. Styrelsen kan kalla in vid behov medlemmar eller utomstående som sakkunniga till styrelsemöten. År 

2022 styrelse kommer tillsätta olika arbetsgrupper och projekt för att genomdriva vår- och höstprogram.  
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Bild 1. Generisk organisationsbild för Sk3BG   

För verksamhetsår 2022 har styrelsen enligt stadgar följande befattningar   

• Ordförande     

• Sekreterare   

• Kassör  

• Sju (7) stycken styrelsemedlemmar  

• Sektionsledare SAMBAND  

• Sektionsledare Klubb och Medlemsvård  

• Sektionsledare HF  

• Sektionsledare VHF-UHF  

Till stöd för verksamhet väljs stadgeenligt ett antal funktionärer, primärt enligt valberedningens förslag, enlig 

följande:  

• Ansvarig för SM3 QSL Sortering   

• Ansvarig för utgående QSL   

• QSL och Diplom manager   

• Stationsföreståndare för SK3BG     

• Webmaster   

• Revisor   

• Valberedning   
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3.  Ekonomi   

a. Allmänt  

  

Klubbens huvudsakliga inkomst kommer från medlemsavgift, donationer och sambandsuppdrag.  

Under 2022 betalas inget arvode till någon styrelsemedlem, revisor eller funktionär. Vid behov att använda 

egen bil betalas milersättning, enligt statliga normer med förutsättning att aktivitet är styrelsen godkänt 

aktivitet och kräver bilåkning och att samåkning sker.   

Ekonomiska målet för Sundsvalls radioamatörer 2022 är att göra noll eller positiv budget där medel skall 

användas till verksamhet som gynnar hela medlemskapet i form av sociala aktivister, föreläsningar 

studiebesök, publikationer och diverse tekniska utrustningar.  

  

b. Medlemsavgift  

Medlemsavgifter 2023 kommer att hållas på föregående årsnivå dvs. fullbetalande 275 SEK, 

studerande/ungdomsmedlem 125 SEK. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.  

 

4.  Aktiviteter  

a. Klubbkvällar  

Under 2022 arrangerar olika verksamhetsgrenar aktiviteter på tisdagar för medlemmar på klubblokalen 

eller på JITSI utom sommar- och juluppehåll. Sektioner har möjlighet att ordna egna aktiviteter enligt eget 

behov. Som exempel kan nämnas Sambandssektion som ordnar träffar på torsdagar.  

b. Årsmöte  

Stadgeenligt årsmöte arrangeras före marsmånadens slut och för 2022 gäller 2022-03-08 där väljs enligt 

valberedningens eller medlemmarnas föreslagna styrelse och funktionärer.  

c. Lägerverksamhet   

SK3BG har ambition att arrangera årligen lägeraktiviteter. SK3BG kommer att arrangera 2022 års SF3HF 

sk. Hemsöläger på Hemsö. Under året kommer även SK3BG att arrangera field day vid olika tillfällen. 

  

5.  SK3BG klubblokal  

Klubben hyr nya lokalen från K2A Samhällsfastigheter i Sundsvall AB med årlig hyra 2022 på 21000 SEK. Hyran 

omfattar utöver lokalen även el, vatten och värme, tillgång till pentry och två mötesrum. Hyran finansieras 

huvudsakligen med medlemsavgifter. Klubben själv ordnar städning av klubblokalen. Endast nödvändigt 

underhållsarbete på inventarier och fastighetsdelen som är godkänt från fastighetsägaren.  

  

6.  Radiostationer  

Klubben har en modern SDR Flexradio 6500 och konsol med remote förmåga. Klubbens radio tillika antennväxel 

och nätdelen är lokaliserade på gamla lokalen och fjärrstyrs via en kabel. Klubben tillhandahåller också 

VHF/UHF, D-star och DMR station och en Radiosambandstation. För remote körning för medlemmar finns 

diverse stödfunktioner utvecklats för rotor-styrning och antennväxling. Loggning på QSO görs på en av klubbens 

två datorer. Antennparken innehåller mast med HF-antenner samt trådantenner.   
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7.  QSL service  

SK3BG har ansvaret att även 2022 att agera som SM3 QSL sortering. Under 2022 planeras att uppdatera etiketter i 

sorteringshyllan men för övrigt planeras inget annat arbete utanför sorteringsarbete. Utgående QSL datum 

meddelas via QRX, SK3BG-nytt och via hemsidan.  

  

8.  Utbildningsverksamhet  

     a. Flex-radioutbildning 2022  

Klubben anordnar under våren 2022  Flex utbildning. Övrig Flex utbildning under 2022 styrs av Styrelsen 

i samråd med SM3FJF och SM3ESX.  

b. Certutbildning 2022  

Under hösttermin 2021 startades en certifikatsutbildning som kördes via Jitsi och träffar på klubblokalen 

Sidsjön. 

c. Provförättning  

Klubben har under 2022 tre (3) SSA godkända provförättare att rätta prov efter utbildningstillfällen.  

  

9.  Media  

Media är ett viktigt instrument att informera om hobby, klubbens verksamhet och ge styrelseinformation till 

medlemmarna. Styrelsen har valt att använda så många kanaler som möjligt att nå medlemmar och intresserade.  

a. QRX  

Medlemstidning QRX är en av klubbens många röster. QRX kommer att utges under 2022 1-2 gånger och 

innehåller medlemsaktuella reportage, intervjuer och program. Ambitionen är att utge tidningen halvårsvis 

som papperskopia till de medlemmar som så önskar och digital utgåva.  

b. SK3BG hemsida  

Klubbens huvudsakliga digitala media är sk3bg.se hemsida. Innehållet ändras ständigt och vid behov för 

att ge medlemmarna kontinuerlig information. Arbetet att förbättra hemsidan fortsätter under 2022.  

c. Bulletin och SK3BG-nytt  

Under verksamhetsår 2022 kommer riksbulletin samt SK3BG-nytt läsas söndagar kl. 21.00 på 145,725 

MHz utom jul- och sommaruppehåll.  

  

10.  Egentliga verksamhetens delområden  

a. Medlemsservice sektion  

Medlemssektionen har ambition under 2022 att  

• höja närvaro på klubbkvällarna genom att ge medlemmarna bred utbud föredrag från olika 

områden, studiebesök samt klubbkvällar via JITSI och om möjligt via fysiska möten  

• ansvara för sociala aktiviteter på träffkvällar och festligheter. 

• medverka i framtagning av vår- och höstprogram   

• medverka olika publika event så som amatörradions dag 6 juni  

• marknadsföra Sundsvalls Radioamatörer vid mässor och liknande event samt på olika lärosäten   

• ordna öppet hus på klubblokalen för att visa vad amatörradio innebär   
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b. VHF sektion  

VHF-sektionen har ambition under 2022 att   

• ordna träffkvällar inom området VHF/UHF  

• tillhandahålla lokala analoga och digitala repeatrar inklusive internätförbindelse   

• tillhandahålla SK3BG:s del av östkustlänken  

• tillhandahålla tillsammans med HF sektionen remote stationen inklusive remotekoppling till 

radioskåpet och antenner  

• ge teknisk rådgivning inom VHF/UHF om sådant efterfrågas  

• medverka i framtagning av vår- och höstprogram  

  

c. HF sektion  

HF-sektionen har ambition under 2022 att   

• ordna träffkvällar inom området HF  

• tillhandahålla tillsammans med VHF/UHF sektionen remote stationen inklusive remotekoppling till 

radioskåpet och antenner  

• ge teknisk rådgivning inom HF om sådant efterfrågas  

• medverka i framtagning av vår- och höstprogram  

  

d. Sambandssektion  

Sambandssektionen 2022  

Sundsvalls Radioamatörer fortsätter genom sin sambandsverksamhet att vara en stark aktör då det 

gäller att erbjuda frivilligresurser till samhällets krisberedskapsorganisationer på det lokala och 

regionala planet.  

Kunskaper och färdigheter upprätthålls genom dels tillhandahållande av radiosamband vid olika 

former av motor- och idrotts- och musikevenemang, dels genom interna övningar, utbildningar och 

liknande.  

Sambandssektionen har ambitionen att under 2022  

• fortsätta att bygga upp en tydlig organisation för samhällsstöttande verksamhet  

• medverka vid lämpliga motor- och idrottstävlingar så som SM-veckan samt motsvarande publika 

evenemang.  

• fortsätta samarbetsdiskussioner och samverkan med berörda myndigheter och organisationer  

• medverka i framtagning av vår- och höstprogram  

• jobba för att vi med jämna mellanrum skall hålla tisdagsträffar i sambandsgaraget 
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e. Projektverksamhet  

Projektverksamhet 2022 

Sundsvalls Radioamatörer kommer delvis driva sin verksamhet 2022 genom projektverksamhet, detta 

för att ge medlemmar möjlighet själv driva verksamhet.  

Styrelsen har beslutat att följande projektverksamhet skall genomföras som projekt under 2022  

• Utbildning under 2022  

• Portabeltest Vår 2022  

• Portabeltesten Hösten 2022 

• Deltagande i SM290 

• AM test höst och vår 

 


