
SNRV 5 sidor + 1 bilaga

SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP

THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI             Preliminärt protokoll!

Protokoll fört vid höstmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
11 november 2005 på Kungl Vetenskapsakademien, Frescati.

Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:

ledamot funktion närvarande förhinder

Booth ordf J x
Bäckström ordf E x
Delsing x
Blomquist hedersledamot x
Elgered ordf F x
Ericson x
Gustavsson AU x
Hansson Mild ordf K x
Hultqvist hedersledamot x
Kollberg x
Kristensson v ordf, AU, ordf B x
Lundbom hedersledamot x
Lundborg ordf G x
Lundén ordf A x
Madfors x
Molin x
Mäkitalo x
Nilson AU, ordf C x (fm)
Ström ordf, AU x
Thidé ordf H x
Walde sekr, AU x
Wannberg x
Öberg x
Östling ordf D x (fm)

Herrar Booth och Kollberg är ledamöter i KVA.

Deltagare var 11 ordinarie, 1 hedersledamot samt 5 adjungerade (förtecknade i
SNRV arkiv), inalles 17 ledamöter.

§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordföranden Ström som hälsade ledamöterna välkomna.



Mötet var beslutsmässigt (före lunch, i övrigt gäller besluten såframt ingen
ordinarie ledamot påkallar ändring).

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 1) godkändes med smärre redaktionella ändringar.

Punkterna behandlades till del i annan ordning men redovisas här enligt
dagordningen.

§ 3 Utseende av protokolljusterare

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gustavsson.

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

Utsänt protokoll från årsmötet den 25 maj 2005 godkändes; ordföranden och
sekreteraren gavs rätt att göra smärre redaktionella kommentarer.

§ 5 Inval av ytterligare adjungerade

Kristensson, ordförande D, föredrog förslag till adjungerade ledamöter för
nästkommande mandatperiod 2006/08. 25 ledamöter kvarstår och 5 avgår. SNRV
beslutade invälja Lars Jonsson, Patrik Persson, Thomas Rylander, Björn Thors och
Niklas Wallander som nya adjungerade ledamöter under förutsättning av att stöd
bekräftas från Bo Thidé för Jonsson och Rylander.

Bäckström, ordförande E, föredrog förslag att välja Magnus Höijer och Urban
Lundgren till adjungerade ledamöter. Förslaget bifölls.

Kjell Hansson Mild, ordförande K, föredrog förslag att välja Mårten Risling till
adjungerad ledamot vilket bifölls. I sammanhanget noteras att Risling är läkare
(med dr) som nu forskar om för hur människan påverkas av elektromagnetisk
strålning.

På årsmötet 2006, det första mötet i den nya mandatperioden, beslutas vilka som
skall adjungeras under mandatperioden 2006/08. För då nytillkommande skall
förslag med CV lämnas av resp sektionsordförande varvid stöd skall ha inhämtats
av två övriga ordinarie ledamöter.

§ 6 Tillkännagivanden och meddelanden

Ordföranden meddelade att han och sekreteraren getts tillfälle att presentera
SNRV (och NRS) på KVA inför tekniska klassen (VIII) som gladdes åt SNRV och
dess aktiviteter. Därvid genomgicks SNRVs förslag till ordinarie ledamöter för
nästa mandatperiod samt föreslogs en klassresa till Chalmers, Onsala och SAQ i
Grimeton. Föredragningsunderlaget har delgetts SNRV ledamöter.



§ 7 RVK05, RadioVetenskap och Kommunikation 2005

I punkten inkluderades en kort rapport från arbetsgruppen om RVK framtid (Ag
RVK).

RVK05, RadioVetenskap och Kommunikation i Linköping samlade knappt 250
deltagare och blev lyckad med bra vetenskapligt innehåll, fin organisation och
trevlig samvaro för vilket lokalt arrangerande LiTH och FOI skall ha stort tack
tillsammans med Vinnova och PCC som var partners. Ekonomiskt gick RVK05
just ihop sedan kostnader inom LiTH och FOI täckts. Program- och organisations-
kommittéerna arbetade utan övergripande stöd vilket kompenserades av att
SNRVs sekreterare gick in i båda grupperingarna.

§ 8 URSIs General Assembly i New Delhi 2005, i Chicago 2008, i Göteborg 2011?

Ordföranden delade ut den nya URSI-broschyren.

Han redovisade sedan översiktligt URSI GA i New Delhi och den beslutsgång
som ledde till att Chicago valdes som venue för GA 2008 där Göteborg kom
tvåa (112 mot 82) trots att Ström hade försökt banta förslaget ekonomiskt för
att det skulle komma i paritet med Chicagos. Inför GA 2011 ökar chanserna
för Sverige eftersom denna bör hamna i Europa. SNRV ansåg att Göteborg
skulle ligga kvar som förslag till venue vilket beslutades. SNRV uttalade ett
varmt tack för det arbete som Ström och initiativtagaren Thidé nedlagt
tillsammans med konferensarrangörer i Uppsala och Göteborg.

Ström nämnde vidare att Ismo Lindell, Helsingfors Tekniska Universitet,
tilldelats the Balthasar Van der Pol Gold (Médaille d'or de Balthasar Van der
Pol) och Jørgen Bach Andersson, Aalborgs Universitetscenter, the John
Howard Dellinger Gold (Médaille d'or de John Howard Dellinger), URSIs två
förnämsta utmärkelser. SNRV beslutade sända varma gratulationer till dessa
båda genom sekreterarens försorg.

Till URSI president valdes François Lefeuvre. Chalmers Butler USA, vars
kandidatur SNRV stött, valdes till en av fem vice presidenter där dessvärre
Martin Hall UK inte kom med. Andeas Molisch Österrike/USA, professor i
Lund, valdes till vice chair Commission C. Bäckström S kvarstår som co-chair
i arbetsgruppen för Intentional Electromagnetic Interference.

Ström tog upp bekymret med den vitbok om mikrovågsöverföring till jorden av
högt liggande solpaneler och det kontroversiella sätt som ärendet har drivits på.
SNRV yttrande till URSI bereds av Booth, Hansson Mild och Wannberg.

§ 9 Inför 2006-2008, KVA beslut om ledamöter, konstituering, adjungerade ledamöter

Inledningsvis tackade avgående ordföranden Ström för att han valts till heders-
ledamot i nationalkommittén, ett beslut som skett per capsulam av övriga
ordinarie ledamöter.



Sekreteraren meddelade att KVA förbereder beslut om ordinarie ledamöter i
SNRV, baserat på det förslag som SNRV lämnat till KVA. KVA överväger att
utöka antalet ledamöter från föreslagna normala 20 till 21 för att därmed bereda
plats för Roy Booth som tillsammans med Kollberg skulle vara de två ledamöter
i KVA som akademien önskar ha i alla nationalkommittéer. Sekreteraren
nämnde även att SNRV efter KVA beslut brukar konstituera sig per capsulam.

§ 10 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper

Från sektionerna inkomna skriftliga redovisningar förvaras i SNRV arkiv.

Sammanfattningsvis kan nämnas

- att sektionernas aktiviteter varierar,
- att gemensamma möten anordnas mellan sektioner (t ex B/F, E/K, G/H men
även i andra konstellationer),
- att konferensen EMB gick med ett mindre överskott,
- att man är allmänt orolig för bristande återväxt inom området beroende på
minskande forskningsanslag och minskande intagning på UoH samt
- att Skogforsk och Wireless@KTH i samarbete med NRS ordnar ett
yttäckningsseminarium "Wireless off Road".

§ 11 Rapport från NRS

Det VLF-arrangemang (seminarium, konferens e d) som tänktes i Varberg i
månadsskiftet juni/juli 2005 har avlysts trots stort intresse i början. Endast ett
dussintal personer anmälde sig. NRS överväger att låta kortvågskonferensen
HF07 inkludera långvågsfrågorna mer aktivt än tidigare.

NRS överväger att arrangera nästa Nordiska RadioSymposium NRS07 i
Trondheim, Norge, ett erbjudande som lämnades på NRS04 i Uleåborg.

§ 12 SNRV 75 år den 20 mars 2006 (jfr PM)

Arbetet med att arrangera SNRVs jubileumsseminarium på KVA pågår enligt
plan. Värdefulla synpunkter inhämtades.

§ 13 SNRV m fl hemsidor

Gustavsson redovisade läget och de uppdateringar som görs. Han beklagade att
han pga tidsbrist hade svårt att ständigt hålla sidan aktuell.

§ 14 KVA/SNRV uttalar stöd för tele- och radiomuseer i Sverige?

Walde nämnde att i Tekniska Museet ingående Telemuseum, ett av världens
absolut främsta, stängts och att chefen för museet klart uttalat att det inte finns
intresse av att öppna mer än en begränsad teleutställning. Samtal förs om
möjligheten att bygga upp ett nytt telemuseum i Varberg (nära till Grimeton).



I analogi med att sektormyndigheten Banverket tagit över Järnvägsmuseum när
järnvägstrafiken konkurrensutsattes borde Post- och telestyrelsen kunna svara
för Telemuseum.

Rundradiomuseet i Motala är akut i riskzonen (jfr § 16).

SNRV uttalade sitt stöd för att museerna, till vilka får räknas radiomuseet i
Göteborg, skall leva vidare för att stimulera till ökat intresse av naturvetenskap
och teknik.

§ 15 Övriga frågor

Meddelades att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI stod inför en drastisk nedskärning
med varsel om uppsägningar.

Sekreteraren nämnde med beklagande att adjungerade ledsmoten i E, Nial Andersson,
avlidit strax innan han skulle åka ner till Grimeton och invigningen av världsarvet.

Nationalkommittén efterfrågade en aktivare marknadsföring av SNRV och en passande
logotyp.

§ 16 Tid och plats för årsmötet 2006

Beslutades att förlägga detta till Motala radiostation och rundradiomuseet på måndagen
den 29 maj, alldeles före Antenn 06 i Linköping (reservdag den 7 juni). Det framfördes
ett förslag att någon av sektionerna då skulle göra en djupare presenation av sektionens
arbete och framtida verksamhet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden inledde att tacka för sig eftersom han nu lämnar som ordinarie ledamot i
och med utgången av mandatperioden 2003/2005. Han framhöll att varenda dag med
SNRV hade varit rolig och uttryckte särskilt det positiva samarbetsklimat som fanns
inom SNRV (applåd)

Ordföranden tackade de närvarande och KVA som stått för värdskapet.

Omedelbart efter mötet hyllade vice ordföranden Kristensson m fl Staffan Ström med
hustru för det de tillsammans gjort för nationalkommittén. Minnesgåvor överräcktes
(applåder).

Vid protokollet: Justeras:

C-H Walde Staffan Ström Jan-Olof Gustavsson


