SNRV

4 sidor + 1 bilaga

SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP
THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid höstmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
20 oktober 2009 på Kungl Vetenskapsakademien, Frescati.
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Herrar Booth, Hultqvist och Kollberg är ledamöter i KVA.
Deltagare var 10 ordinarie, 2 hedersledamöter samt 3 adjungerade (Göran Einarson,
Gunnar Larson och Percy Pettersson) inalles 15 ledamöter.
Efter mötet visades en flm från kortvågskonferensen HF86 på Fårö där tidigare
hedersledamoten i SNRV Håkan Sterky berättade ”ur sitt minnes skattkammare”.

§ 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 Joakim
Johansson.
§ 4 Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från årsmötet den 12 maj 2009 godkändes.
§ 5 Tillkännagivanden och meddelandena
Hedersledamoten Ström gratulerades till sina 75 år. SNRV bekräftade beslutet att inte
stödja en ”URSI mid-term General Assembly”. Meddelades att URSI som vice
sekreterare efter Femke Olyslager utsett professor Peter Van Daele.
§ 6 Ytterligare omval/nyval av adjungerade ledamöter
Inga val gjordes.
§ 7 Rapport från URSI
Redovisades under § 5.
§ 8 RVKs framtid (arbetsgruppen)
Joakim Johansson föredrog underlaget (tidigare översänt).
Rapporten möttes av idel lovord. Arbetsgruppen har strukturerat frågan föredömligt och i
slutet av arbetet tittat tillbaka på tidigare utredningar och enkätutvärderingar.
Med hänsyn till bl a konkurrenssituationen med många liknande arrangemang beslutade
SNRV efter en kreativ diskussion att

- akronymen RVK skall behållas med underrubrik t ex "möte forskare - industri"
- RVK skall i fortsättningen arrangeras minst vartannat år på central plats med början 2011
- RVK skall arrangeras i en lockande miljö, främst som en träffpunkt för nätverksuppbyggnad
- yngre deltagare skall eftersträvas
- innehållet skall vara skarpt; kvalitet före kvantitet
- framstående föreläsare skall eftersträvas
- RVK kan ha lägre meriteringsvärde och enklare review
- RVK kan nöja sig med abstracts (sparar hindrande skrivarbete, fr a inom industrin)
- konferensspråket skall vara engelska
- nordisk samverkan skall sökas (Finland och Sverige är mycket stora inom området)
- antalet konferensdagar minskas till en (1) för att arbetstidsuttaget skall nedbringas till ett minimum
- möjlighet skall fnnas till samling kvällen före
- tillfällen skall runt konferensen ges för interna gruppmöten, workshops och tutorials
- beslut tas senare om frekvensen mellan två RVK
- en arbetsgrupp för att driva frågan vidare inrättas
- gruppen skall särskilt beakta hur man kan täcka SNRVs bredd och toppar

Arbetsgruppen utgörs av sammankallande Joakim Johansson, Gerhard Kristensson,
Nina von Krusenstierna, Jan-Olof Gustavsson, Michael Lindqvist, Carl-Henrik
Walde.
Under diskussionen nämnde Johansson träffande att akronymen SNRV kan uttydas
”Svenskt Nätverk för RadioVetenskap”.
Underlaget skall omarbetas sett mot inkommande synpunkter. Slutrapporten skall
föreligga på årsmöte 2010 och ge förslag för beslut om närmare inriktning samt tid
och plats för RVK som planeras preliminärt till juni 2011 med ändrad inriktning
innebärande endags konferens. På årsmötet skall inrättas en organisationskommitté
för det praktiska genomförandet. Beslutet var enhälligt.
Arbetsgruppen tackades för hittillsvarande gediget arbete.
§ 9 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper
Sedvanliga redovisningar lämnades av sektionerna vars arbetsomfattning varierar;
årsrapporter och övriga skriftliga rapporter arkiveras.
Sektion K, rättare sagt Kjell Hansson Mild, har den 8-10 oktober arrangerat en lyckad
EU-konferens om elektromagnetiska fält i arbetslivet (se protokoll från SNRV
årsmöte 2009 § 11).
§ 10 Rapport från NRS (Nilson)
RF-konferensen RFMTC arrangerades för andra gången den 6-7 oktober på Högskolan i
Gävle. Kortvågskonferensen HF10 arrangeras på Fårö för nionde gången.
NRS har svårt att fnna former för en fortsättning av de traditionella NRS-symposierna.
§ 11 SNRV m f hemsidor och informationsmaterial (Gustavsson m f)
Sektionsordförandena ombads kontrollera innehållet så att hemsidan hålls aktuell.

§ 12 Marconis (och Brauns) nobelpris i fysik 100 år (Walde)
Under året har anordnats ett fertal arrangemang som uppmärksammat 100årsjubileet av
1909 års Nobelpris i fysik tilldelat Karl Ferdinand Braun och Guglielmo Marconi.
Det återstår två evenemang. Den 9 november arrangeras ett internationellt symposium på
KVA (Beijersalen) med keynotes av professor Wiesbeck från universitetet i Karlsruhe och
professor Falciasecca från universitetet i Bologna, tillika president i Marconistiftelsen. Den
4 december inviger Marconis dotter Elettra en utställning på Tekniska museet.
Jubileumsåret avslutas med en sändning från världsarvet Grimetons radiostation på
nobeldagen den 10 december. Detta datum är också det sista då världens radioamatörer
kan tävla om ett Marconi-diplom för kontakter med svenska radioamatörer som för detta
ändamål kan nyttja anropssignalerna SIØGM … SI7GM.
§ 13 Övriga frågor
Berördes samverkan med Estland, Lettland och Litauen. Frågan tas upp med Ari Sihvola,
fnländska URSI-kommitténs ordförande, vid jubileumssymposiet den 9 november.
Sekreteraren nämnde IEEE milestones och att det inte fanns några svenska sådana samt att
han skickat förslag till IEEE Sverige.
§ 14 Tid och plats för årsmötet 2010
SNRV beslutade avhålla sitt årsmöte på HVV, High Voltage Valley, i Ludvika tisdagen den
13 april med ditresa måndag eftermiddag den 12 april för introducerande genomgångar,
samkväm och övernattning. Bäckström ombads ta de första kontakterna.
§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade KVA för värdskapet, de närvarande för deltagandet samt
avslutade mötet.
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