
 

 

Bilaga 6, mail från Petter 8 december. 

 

 

On Thu, Dec 8, 2022 at 9:30 PM Petter Gärdin <sm3pxo@telia.com> wrote: 
 
 
Hej Jens och hela styrelsen. 
  
Vi anser att vår tolkning av dokumentet ”PM-arsmote.pdf” är den rätta, och har stöd för detta då vi 
tittat igenom historiken runt våra försök att anordna årsmötet. 
  
Vi anser att andemeningen i dokumentet är att arrangerande förening ordnar en sammankomst för 
radioamatörer i samband med det stadgeenliga årsmötet. Detta för att dra mer människor till själva 
årsmötet men även för att ordna svenska radioamatörers sociala ’årshändelse’ där man träffas fysiskt 
och har möjlighet till utbyte och inblick i olika områden. 
  
Det finns två viktiga delar i dokumentet gällande ekonomi, stycket ’Budget’, där vikten av att ha 
kontroll på ekonomi, att göra kalkyler och inte bli överraskad av okända kostnader beskrivs. Samt att 
det står att ”Arrangerande förening får ett bidrag från SSA på 20000:- för sina kostnader.” 
  
Detta tolkar vi som ersättning till den arrangerande klubben för det ideella arbetet som det innebär 
att ordna en hel helg med aktiviteter för både radioamatörer och medföljande. Detta är ett mycket 
omfattande arbete. 
  
Det andra relevanta stycket gäller ’SSA:s del i arrangemangen’. Där står det uttryckligen att SSA inte 
betalar för ytor för utställning och HamShop. Däremot står det mycket tydligt att ”Däremot betalar 
SSA kostnaden för lokalen som behövs för själva årsmötet samt för de lokaler som tas i anspråk av 
SSA.” 
  
Detta tolkar vi som att SSA själva står för de direkta kostnaderna för lokaler som används av SSA 
under helgen. 
  
Vår historia för att anordna årsmöte började efter årsmötet i Linderberg 2019 då vi anmälde intresse 
för årsmötet 2020 och drog genast igång arbetet med att boka upp lokaler och planera 
genomförandet.  
  
På SSA:s styrelsemöte 2019-04-23 presenterade vi de preliminära planerna på att arrangera årsmötet 
2020 där styrelsen beslutade enligt följande utdrag ur protokollet.  
  
”§7  Årsmötet 2020/2021 
Östersund hade tidigare preliminärt anmält intresse av att arrangera årsmötet 2020. 
Förberedelserna har redan påbörjats med val av konferensfaciliteter, hotell m.m. enligt Petter 
SM3PXO som anslöt under denna punkt. Styrelsen beslutade enhälligt att godkänna 
Östersunds planer så långt och inväntar SK3JR’s formella ansökan senast 28 maj 2019.” 
  



Under detta styrelsemöte lyfte vi frågan om tolkningen av dokumentet för att få ett klargörande om 
vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. Frågan diskuterades och när vi tillsammans läst igenom 
hela dokumentet så tog SSA:s styrelse beslutet att vår tolkning var den rätta.  
  
Detta är grunden i den budget vi har satt ihop för alla våra försök att anordna SSA:s årsmöte. 
  
Detaljerade planer presenterades för SSA:s styrelse på ordinarie styrelsemötet 2019-05-28 och hela 
presentationen som då visades är bilagd detta mejl och visar hur hela arrangemanget var tänkt att 
genomföras och framför allt hur budgeten för hela arrangemanget såg ut. I den budgeten så var alla 
dom poster som vi anser att SSA ska stå för medtagna. Alla medverkande på styrelsemötet var med 
på detta och det återspeglas i styrelsemötesprotokoll 2019-05-28 där följande beslut togs. 
  
” §6 Årsmötet 2020 (Petter SM3PXO deltog vid denna punkt) 
Streaming av föredrag och årsmöte planeras i Östersund 2020. Kostnad 5 000 kr som 
delas mellan SK3JR och SSA. Petter presenterade en budget som godtagits av styrelsen 
för SK3JR. Han visade även ett bildspel över detaljplanering för mötet. Med dessa 
underlag kunde styrelsen enhälligt besluta att lägga årsmötet i Östersund 24 – 26 april 
2019.” 
  
Det vill säga att den tolkning vi hela tiden har haft gällande de ekonomiska förutsättningarna för 
årsmötet, enligt SSA:s styrdokument ”PM-arsmote.pdf”, redan blivit enhälligt godkänd av SSA:s 
styrelse vid det första försöket att anordna mötet i Östersund. 
  
Med detta menar vi att vi har en tydligt spårbarhet att vår tolkning är den rätta gällande de 
ekonomiska förutsättningar för att anordna SSA årsmöten enligt ’PM_arsmote.pdf’. 
  
Med vänlig hälsning 
Årsmötesarrangörerna inom Jemtlands RadioAmatörer 
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