SNRV - SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN FÖR
RADIOVETENSKAP
THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI
Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den 10 maj 2000 på
Kungl Vetenskapsakademien, Frescati, Stockholm.
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Deltagare var 16 ordinarie, 1 hedersledamot samt 12 adjungerade (förtecknade i SNRV arkiv),
inalles 29 ledamöter. Därutöver deltog Monica Rosengren, KVA.
Tabellen innefattar de ledamöter som KVA utsett för perioden 2000-2002.

§1
Mötet öppnades av ordföranden Ström som hälsade ledamöterna välkomna. Han vände sig
särskilt till dem som deltog för första gången och till Monica Rosengren på KVA i vars lokaler
mötet ägde rum. Mötet var beslutsmässigt.
§2
Dagordningen (bilaga) godkändes. KTH S3 (Björn Ottersten) redovisning läggs
protokollsmässigt sist.
§3
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Lundborg.
§4
Utsänt protokoll från höstmötet den 24 nov 1999 lades till handlingarna med en redaktionell
ändring (i protokollet § 6 byts "chairperson" mot "ordförande").
§5

Gerhard Kristensson, ordförande i SNRVs valberedning inför mandatperioden 2000-2002,
redovisade resultatet av SNRV funktionärsval per capsulam vilket lades till handlingarna. Valet
var enhälligt.
Till vice ordförande utsågs Kristensson och Paulsson att inträda i här angiven ordning, också
enhälligt. Utöver ordf Ström, vice ordf Kristensson och Paulsson samt sekr Walde utsågs Nilson
att ingå i arbetsutskottet (AU).
Ledamöter och funktionärsposter framgår av förteckningen på föregående sida.
§6
Beslutades att nationalkommitténs firma tecknas av ordföranden Staffan Ström ensam resp, vid
förfall för denne, av i första hand vice ordföranden Kristensson ensam och i andra hand av vice
ordföranden Paulsson ensam.
§7
Förslag till inval av adjungerade ledamöter föredrogs, i allmänhet av resp sektionsordförande.
När det gällde nyval presenterades förslagen med CV och med stadgeenligt stöd.
Under diskussionen fastlades att föryngring önskades och att tidigare adjungerade inte borde
omväljas om de varit passiva under mandatperioden. Ett lyckat exempel på sådan föryngring är
sektion K.
Inval skedde enligt särskild förteckning (bilaga). Det återstår beredningsarbete för ev ytterligare
inval. Detta ärende tas upp på nästkommande SNRV-möte.
Hedersledamot, ordinarie ledamot och nu invald adjungerad ledamot anmäler sitt deltagande i
(övriga) sektioner.
§8
KVAs ständige sekreterare har utarbetat en promemoria om verksamhet inom
nationalkommittéerna. SNRV yttrande föredrogs av sekreteraren. Yttrandet har tidigare delgetts
de ordinarie ledamöterna och ingår som en del i det kommande informationspaketet.
SNRVs årsredovisning till KVA föredrogs av sekreteraren och kommer att ingå i
informationspaketet.
Orienterades om KVA-symposium "Mobiltelefoner och deras basstationer" som arrangeras av bl
a SNRV sektion K den 17 maj, World Telecommunication Day.
§9
Arbetet med EMB (elektromagnetiska beräkningsmetoder) fortsätter i SNRV ad hoc-grupp med
Kristensson (sammankallande), Ström, Ladell, Bo Strand och Ulf Thibblin. Angavs fyra
alternativ till handlingsplan där SNRV uttalade sitt stöd för fortsatta, samordnade
konferensaktiviteter.

Det hänvisades till att ärendena i § 9 och senare kommande § 12 har beröring.
§ 10
Ur sektionernas redovisningar sammanfattas:
A: Paulsson meddelade att uppdelningen av sektion AK i två nu genomförts.
B: B och F samarbetar i gemensamma möten, där även andra sektioner inbjuds, och redovisade
livliga URSI-aktiviteter inom området.
C: Sektionen har kraftfullt medverkat i begäran om forskningsmedel från SSF om "Antenna
Analysis and Design".
D: GHz 2000 i Göteborg har under våren genomförts med mycket bra resultat.
E: För att förstärka den nordiska gemenskapen har Nordic Center of Lightning Research bildats
vid institutet för högspänningsforskning i Uppsala.
F: jfr B.
G och H: Verksamheten genomföres gemensamt G-H. URSI-aktiviteterna är många medan
intresset för RVK är begränsat.
J: Radioastronomins farhågor för störningar från Iridiumsystemet verkar inte komma att
besannas eftersom systemet beräknas läggas ner p g a konkurs.
K: Adjungeringen har förberetts och KVA-symposium (§ 8) planerats, i ö jfr A.
§ 11
Den nya styrelsen i stiftelsen Nordiska RadioSamfundet (NRS) består av Åke Blomquist (ordf),
Jan-Olof Gustavsson, Östen Mäkitalo, Mats Nilson (formellt den stadgeenlige ledamoten ur
SNRV), Laila Ohlgren, Arne Svensson och Carl-Henrik Walde (sekr). Adjungerade till NRS
styrelse som experter är de tidigare ledamöterna Lars Ladell, Per-Olof Thorén och Sven-Olof
Öhrvik.
NRS arbetar vidare mot ökad kompetensuppbyggnad inom området "spectrum management" där
STF ingenjörsutbildning beräknas svara för utbildningen. Ett förslag skall behandlas under
hösten i ett nytt kollokvium på Näsby Slott.
Kortvågsradiokonferensen HF 01 äger rum på Fårö i augusti 2001 (vecka 33) och ett NRSsymposium under temat "Mobilt Internet - visioner och verklighet" våren 2001, preliminärt i
Saltsjöbaden.
§ 12
Ström inledde med en allmän lägesbeskrivning om "utbildning och forskning inom
elektromagnetisk fältteori och vågutbredning" vilket område NRS tagit på sig att bereda. NRS

ordförande Blomquist meddelade att arbete pågår med hjälp av bl a Jan Johansson, Ericsson, och
att NRS förslag till SNRV inriktningsbeslut kan föreligga på kommande höstmöte.
I den följande diskussionen sades att området, en tidigare svensk paradgren, måste återfå sin
starka ställning. Det påpekades också vikten av verifiering och experimentell förankring samt att
kompetensuppbygganden skall täcka ett brett frekvensomfång.
Som ett led i en möjligast breda förankring kommer manus att läggas ut på NRS hemsida.
§ 13
Björn Ottersten ställde i utsikt att RVK 02 skulle kunna arrangeras av KTH, institution S3, ett
förslag som vann nationalkommitténs gillande.
Formellt beslut tas på kommande möte inom SNRV då arbetsorganisation fastställes.
§ 14
Ladell, SNRV webmaster, meddelade att hemsidorna för SNRV och NRS anges vara "under
arbete" och i nuläget ej kan ses som "levande materia".
Ytterligare aktuellt underlag förväntas från främst sektionsordförande och sekreterare.
Interaktiva inslag och sidor kan läggas upp för sektionerna och sektionsövergripande projekt,
vissa av sidorna kan då spärras med lösenord för andra än SNRV ledamöter.
§ 15
Lundborg tog upp frågan om URSI- och SNRV-sponsring av konferenser mm. URSI kan stöda
en verksamhet i tre steg: Mod A är immateriellt dvs URSI ger sitt namn och sin logo, Mod B
innebär ekonomiskt bidrag och Mod C är ett lån. Då SNRV inte har nämnvärda möjligheter till
ekonomiskt stöd fann man ingen möjlighet att ge finansiellt bidrag till "Meteoroids 2000" i
Kiruna.
SNRV har genom sekreteraren uppvaktat prof em Lars H Zetterberg i samband med att han nu
efter sin 75-årsdag trappar ner sin verksamhet inom KTH S3.
På Grimeton Radio firas söndagen den 2 juli öppet hus på 75-årsdagen av Gustaf Vs officiella
invigning den 2 juli 1925. Fyra sändningar äger rum.
Radionavigeringsnämnden RNN samordnar inom landet ett av radioteknikens områden och
svarar därvid för att kompetensen vidmakthålles. RNN har sitt 50-årsjubileum i Karlskrona.
SNRV sekreterare, tidigare förste vice ordförande i RNN, har inbjudits som hedersgäst.
Det informationspaket, som sekreteraren lovat sammanställa, beräknas klart i höst. I
sammanhanget påpekades att några ledamöter haft svårt att läsa epost från sekreteraren, även
RTF-filer (PDF är ett säkert alternativ).
§ 16

SNRV beslutade att höstmötet skall äga rum torsdagen den 26 oktober. Lundborg lovade
undersöka om mötet kunde förläggas till Linköping med FOA och LiTH.
§ 17
Ordföranden avslutade mötet.

I samband med mötet redovisade Björn Ottersten KTHs förslag till ett "Center for Wireless
Systems Research" med "Wireless (Mobile) Valley" i Stockholms_området. Fokus skall riktas
mot "Mobile Computing and Communication". Här uttalade Molin att han från PCC såg
samverkan, inte konkurrens.
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