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Hej Styrelsen 
  
  
Här kommer lite information från årsmötesarrangörerna i Jämtland. 
  
Planeringen ökar sakta i omfattning och vi tänkte det vore lämpligt att informera och verifiera en del 
med styrelsen angående aktiviteter och ekonomi. De föregående årens planering tänkte vi försöka 
återupprepa och den överenskommelsen vi då hade med styrelsen var enligt följande gällande SSA 
engagemang under årsmöteshelgen. 
  
Fredag 
  
Är ankomstdag med samling på hotell Scandic. 
Där planeras också ett DL/SL möte på kvällen. 
  
  
Lördag  
  
All planerad aktivitet kommer att hållas på Folkets Hus vilket ligger precis bredvid Scandic.  
Här håller vi på att sätta ihop ett intressant program men några stående punkter är redan 
inplanerade enligt tidigare tradition och planer.  
  
Vi förutsätter att SSA-HamShop kommer och presenterar sitt sortiment och plats finns i foajén för 
detta. 
  
På eftermiddagen planerar vi det Informationsmöte som SSA styrelse brukar stå för och brukar vara 
1-2 timmar.  
  
Senare på kvällen planeras bankett (trerätters middag med förmingel). I samband med detta antar vi 
att SSA vill genomföra vissa aktiviteter (utlämnanden osv..). 
  
Söndag 
  
Årsmötesdag på Folkets Hus där incheckning börjar 0900 och själva mötet 1000 och håller på till det 
är färdigt. 
  
  
FÖLJANDE VILL VI INTE GÅ UT PUBLIKT MED ÄN!! 
Till detta ska vi försöka att direktsända både lördagen och söndagen över nätet.  
Direktsändning av lördagens föredrag är tänkt att vara öppna för alla, men söndagens årsmöte 
kommer kräva inloggning för att få se.  



Vi har en radioamatör i Östersund som jobbar delvis med detta och ställer upp gratis men det medför 
en kostnad för hyra av utrustning och direktsändningskapacitet. 
  
Kostnaden för detta skulle vi dela på och detta var överenskommet med SSA dåvarande styrelse. 
   
Det här är den övergripande planeringen och antagandena avseende SSA:s delar.  
   
Gällande ekonomin så lutar vi oss på följande utdrag ur styrdokumentet "PM-arsmote.pdf" 
"Arrangerande förening får ett bidrag från SSA på 20000:- för sina kostnader." 
"Däremot betalar SSA kostnaden för lokalen som behövs för själva årsmötet samt för de lokaler som 
tas i anspråk av SSA. En enklare sammanträdeslokal för ca 25 personer behövs under 
lördagen." 
  
Så i vår budget för årsmötet finns följande intäkter (inkl. moms) vilket vi kommer att fakturera direkt 
till SSA. 
  
  
SSA bidrag                                                            20000                                                                            
SSA kostnad årsmöteslokal                                 9000                                                 Hela kostnaden  
SSA kostnad infomöteslokal                               1500                                                 6-del av dagen  
SSA kostnad SL/DL möte fredag                         2900                                                 Hela 
kostnaden                            
SSA kostnad streaming                                         3125                                                 ½ kostnaden för 
streaming av årsmötet 
  
  
Vad arrangörsteamet vill är att verifiera med SSA styrelse att våra tidigare överenskomna planer och 
nuvarande planering inte möter nått hinder och att vi alla är överens om det hela. 
  
Detta är viktigt för att kunna fortsätta planerna och att ekonomin kommer att gå ihop. 
Önskas ytterligare information är vi självklart villiga att i detalj redogöra för allt. 
Bästa hälsningar från ett vitt och kallt Jämtland 
  
för årsmötets teamet  
Petter SM3PXO 
  
 


