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SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP
THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
12 maj 2009 ombord på Siljalines M/S Symphony.
Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:
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Herrar Booth, Hultqvist och Kollberg är ledamöter i KVA.
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Deltagare var 8 ordinarie, 2 hedersledamöter samt 5 adjungerade (förtecknade i
SNRV arkiv), inalles 15 ledamöter.
I samband med resan besöktes HUT, Helsinki Technical University i Espoo, där den
finländska motsvarigheten till SNRV var värd. HUT orienterade om sin verksamhet;
samordningsmöjligheter inkl kontakter med Estland, Lettland och Litauen
diskuterades. Ett stort tack gick till HUT med ordföranden Ari Sihvola och
sekreteraren Henrik Wallén.
Vi tackade också Karl-Arne Markström som berättade med bilder om sjöfartsradions
utveckling under 100 år.
§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet
Mötet öppnades av ordföranden Kristensson som hälsade ledamöterna välkomna.
Mötet var inte beslutsmässigt; besluten gäller såframt ingen ordinarie ledamot
påkallar ändring.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
§ 3 Utseende av protokolljusterare
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Yngve
Hamnerius.
§ 4 Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från höstmötet den 22 oktober 2008 godkändes.
§ 5 Tillkännagivanden och meddelanden
Meddelades att f d huvudavdelningschefen Torsten Linell och f d forskningschefen
Gösta Carlson, båda på FOA, avlidit. Torsten Linell har på ett utmärkt sätt stött
SNRV genom att svara för SNRV och RVK jubileumsskrifter. Hedersledamoten
Blomquist och sekreteraren Walde närvarade vid jordfästningen i Linköping.
§ 6 Konstituering för mandatperioden 2009/2011
För mandatperioden 2009-2011 konstituerade sig nationalkommittén på följande sätt:
Ordförande: Gerhard Kristensson
Vice ordförande: Mats Bäckström
Sekreterare: Carl-Henrik Walde
Övriga ledamöter i arbetsutskottet: Jan-Olof Gustavsson, Mats Nilson

Sektionsordförande A: Olof Lundén
Sektionsordförande B: Anders Karlsson
Sektionsordförande C: Eva Englund
Sektionsordförande D: Mikael Östling
Sektionsordförande E: Mats Bäckström
Sektionsordförande F: Gunnar Elgered
Sektionsordförande G: Gudmund Wannberg
Sektionsordförande H: Bo Thidé
Sektionsordförande J: Michael Lindqvist
Sektionsordförande K: Yngve Hamnerius
Jan-Olof Gustavsson tjänstgör som SNRV webmaster.
§ 7 Omval/nyval av adjungerade ledamöter
Beslut om omval av tidigare adjungerade ledamöter protokollsförs ej; namnen finns
tillgängliga hos sekreteraren och resp sektionsordförande.
Nyvaldes gjordes:
Sektion C: Mikael Sternad UU, Anna Brunström Universitetet i Karlstad
Sektion E: Daniel Månsson UU, Christer Karlsson SP, Sten Nyholm FOI.
Ytterligare nyval kan göras på höstmötet.
Till AU delegerades rätten att besluta om omval på underlag av resp sektionsordförande.
SNRV uttalade ett tack till de adjungerade ledamöter som nu lämnar.
§ 8 Rapport från URSI
Ordförande meddelade att presidenten i URSI Gert Brussaard avgått av hälsoskäl; till
tillförordnad president har valts föregående presidenten François Lefeuvre.
Tidigare har meddelats att biträdande generalsekreteraren i URSI, Femke Olyslager, har
avlidit. (Ersättare är professor Peter Van Daele Universitetet i Gent)
§ 9 SNRV jubileumsskrift 75 år (Kristensson)
Ordföranden delade ut den dagsfärska publikationen SNRV 75 år.
Med ett par undantag sammanfattar den de föredrag som avhölls vid jubileumssymposiet
på KVA den 20 mars 2006, exakt på 75årsdagen av Kungl Maj:ts beslut att inrätta SNRV.
KVA har vänligen stått för tryckkostnaden. Hur publikationen, som läggs som pdf på
SNRVs hemsida, skall fördelas utom nationalkommittén beslutas av AU.

§ 10 RVKs framtid (arbetsgruppen)
Arbetsgruppens första rapport föredrogs av sammankallande Joakim Johansson. Den var
avsedd att vara en första iteration; Kristensson menade att den var en lysande
framställning och analys.
Underlaget skall omarbetas sett mot inkommande synpunkter. Avsikten är att
slutrapporten (remissutgåva med förslag till framtida inriktning) skall föreligga på
höstmötet.
Arbetsgruppen tackades för hittillsvarande gedigna arbete.
§ 11 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper
Sedvanliga redovisningar lämnades av sektionerna vars arbetsomfattning varierar;
årsrapporter och övriga skriftliga rapporter arkiveras.
Här sammanfattas:
Av flera sektionsordförande framfördes att man i dagsläget har svårt att avsätta tid
för sektionsmöten. Alternativ skall provas av sektion C. Samverkan med andra
grupperingar såsom IEEE är värdefullt.
Sektion K, rättare sagt Kjell Hansson Mild, arrangerar den 8-10 oktober en EUkonferens om elektromagnetiska fält i arbetslivet. Arrangör är Arbetsmiljöverket i
samarbete med Umeå Universitet. Konferensen ligger på högsta nivå och ger enligt
verkets generaldirektör Sverige en unik chans att påverka arbetet med framtagning
av de nya reglerna.
§ 12 Rapport från NRS (Nilson)
RF-konferensen RFMTC arrangeras för andra gången den 6-7 oktober på Högskolan i
Gävle. Initiativet togs av NRS som nu biträder högskolan.
Kortvågskonferensen HF10 arrangeras på Fårö för nionde gången.
NRS har svårt att finna former för en fortsättning av de traditionella NRS-symposierna.
Detta beror på de intresserade (företagens) brist på tid och pengar.
Tidigare styrelseledamoten i NRS, Laila Ohlgren på Telia, har tilldelats Polhemspriset,
instiftat av ”Sveriges Ingenjörer”. Hon får det för ”gröna knappen”, en innovativ lösning
för att förbättra uppkoppling av mobiltelefonsamtal i NMT450, en princip som därefter
blivit allmänt gällande.
§ 13 SNRV m fl hemsidor och informationsmaterial (Gustavsson m fl)
Gustavsson redovisade dagsläget. Några kompletteringar erfordras och alla ombads att
kontrollera innehållet och att hjälpa till att hålla hemsidan aktuell.

§ 14 Marconis (och Brauns) nobelpris i fysik 100 år (Walde)
I slutet av maj anordnas ett nationellt jubileumssymposium på KVA samt firas
100årsjubileet för Karlskrona radio SAA.
Begäran om sponsormedel av Ericssonkoncernen, som äger varumärket Marconi, har inte
lett till resultat varför tidigare ambition har fått sänkas kraftigt. Ett internationellt
symposium arrangeras den 9 november, på 100årsdagen av KVA beslut om 1909 års
nobelpris i fysik. Aula Magna var tänkt; troligen blir det Beijersalen på KVA.
I detta symposium förväntas två keynotes om Marconi resp Braun samt inslag om sådant
där Sverige är världsledande: Onsala Rymdobservatorium, Eiscat/IRF, mobiltelefon och
världsarvet Grimeton radio.
§ 15 Nyutgåva av ”Mobiltelefonens risker” (Hamnerius)
Arbetet är färdigt, layouten återstår. SNRV tackade alla medverkande. Skriften läggs även
på hemsidan.
§ 16 Övriga frågor
I samverkan med den finländska URSI-kommittén bör kontakter tas med Estland, Lettland
och Litauen. Det finns i andra sammanhang en tradition att Finland kontaktar Estland,
Sverige Lettland resp Danmark Litauen. Frågan kan tas upp vid jubileumssymposiet den 9
november.
§ 17 Tid och plats för höstmötet 2009
SNRV beslutade avhålla sitt höstmöte på KVA tisdagen den 20 oktober.
§ 18 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande samt avslutade mötet.
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