
SNRV 5 sidor + 3 bilagor
SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP

THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap måndagen 
den 22 april 2013 på Tallink Hotel Riga, Lettland

Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:

ledamot funktion närvarande förhinder

Blomquist hedersledamot x
Burström x
Bäckström v ordf, AU, ordf E x
Englund x
Gustavsson AU x
Hamnerius ordf K x
Hultqvist hedersledamot x
Johansson, Jan ordf A x
Johansson, Joakim ordf F x
Karlsson ordf B x
Kollberg x
Kristensson ordf, AU x
von Krusenstierna x
Lindqvist ordf J x
Nilson AU x
Olofsson x
Pellinen Wannberg x
Rydberg ordf D x
Ström hedersledamot x
Thidé ordf H x
Walde sekr, AU x
Wannberg ordf G x
Östling x

Herrar Hultqvist, Kollberg och Olofsson är ledamöter i KVA. Ordförande för sektion 
C är adjungerade ledamoten Karl-Arne Markström.

Deltagare var 6 ordinarie samt 1 adjungerad (Jan Kjellgren), inalles 7 ledamöter (fera 
sjukdomsfall hade då reducerat skaran).



SNRV söker skapa och vidmakthålla kontakterna med grannländerna med inriktning 
en resa vartannat år i samband med SNRVs årsmöte, detta år till Lettland.

Söndag 21 april besökte vi Virac, Ventspils International Radio Astronomy Center, 
ursprungligen en anläggning för sovjetisk rymdverksamhet och signalspaning med 
2000 personers bemanning. Efter frigörelsen räddades anläggningen i sista stund 
från att sprängas av ryssarna; tyvärr hade man då redan hunnit klippa kablar och 
hälla batterisyra på motorernas kollektorer. Genom många års arbete, även ideellt, 
har 32 meters parabolen återställts och forskning inletts. Att återställa 16 meters 
parabolen är nästa steg.

Måndag 22 april hade SNRV årsmöte samt besök på Latvian Electrical Engineering 
and Electronics Industry Association (akronymen LEtERA stavas med ett gement t) 
och Riga Technical University, Faculty of Electronics and Telecommunications (FET). 
I vår middag deltog som gäster tre professorer; två var fakultetets dekan respektive 
vicedekan. Vi fck fna kontakter och ser fram mot att arbeta vidare såväl bilateralt 
som mot URSI.

Från lettisk sida ställde man upp helhjärtat vid förberedelserna och genomförandet. 
Vi blev mycket väl och professionellt mottagna (engelska talades mycket bra och 
kunde användas genomgående). Ett varmt tack riktades till dem och till Lars Olsson, 
emeritus från LTH, som svarat för en stor del av planeringen.

SNRVs ordförande och sekreterare åkte efter årsmötet till Helsingfors för att närvara 
vid 50årsjubileet av de radiodagar som anordnas av den fnlänska URSI-kommittén.

Asta Pellinen Wannberg har skrivit en utförlig berättelse i URSIs RSB, Radio Science 
Bulletin, Juni 2013. Ett utdrag, som även innehåller ett referat från evenemanget i 
Finland, bifogas (bilaga 3).

§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordföranden Kristensson som hälsade ledamöterna välkomna. 

Mötet var inte beslutsmässigt men besluten gäller såframt ingen har något däremot.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 

§ 3 Utseende av protokolljusterare

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Asta Pellinen 
Wannberg.

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

Protokoll från höstmötet den 6 november 2012 godkändes. 



§ 5 URSI-ärenden samt § 6 KVA-ärenden

Professor Olav Breinbjerg, professor i teoretisk elektroteknik vid DTU, har tagit över 
som ordförande i den danska URSI-kommittén. Han avser öka aktiviteterna och skall 
söka få ekonomiska medel så att Danmark åter kan bli fullvärdig medlem i URSI.

EuCAP, the 7th European Conference on Antennas and Propagation, anordnas i 
Göteborg den 8-12 april, med en historisk workshop om Sveriges antennverksamhet.

SNRVs årsredovisning till KVA har inlämnats.

SNRV bör på höstmötet inrätta en valberedning som underlag för KVAs arbete med 
utseende av ledamöter i nästa mandatperiode 

Kjell Hansson Mild har  framfört att han känner stor oro för vårt lands kompetens 
inom det område som omfattas av sektion K. EU-direktiven om fältmätningar har 
uppskjutits men tros nu gå igenom utan att Sverige har tillräcklig kompetens för att 
på bästa sätt täcka detta område över hela sin bredd. Hansson Mild har förespråkat 
aktiviteter, främst i KVAs namn. Då Hamnerius blivit förhindrad bordlades ärendet.

§ 7 Aktiviteterna i Riga och i Helsingfors

Punkten har redovisats i inledningen. 

 
§ 8 Ev inval av adjungerade ledamöterna

Inga.

§ 9 RVK 2013

RVK, SNRVs konferens RadioVetenskap och Kommunikation, har tidigare varit ett 
ferdagsarrangemang vart tredje år. Det har på senare år attraherat allt färre deltagare 
varför SNRV i ett historiskt beslut ändrat konceptet till en kortare sammankomst på 
KVA (Beijersalen bokad). Tanken är att det skall vara årlig träff där några av våra tio 
sektioner står för huvudparten av programmet.

SNRVs höstaktiviter har kunnat samordnats till vecka 46. RVK kommer att vara ett 
dygnsarrangemang måndag-tisdag den 11-12 november med kvällssamkväm. På 
onsdag eftermiddag den 13 november skall SNRV orientera KVAs tekniska klass om 
vår verksamhet. Tidpunkten för SNRVs höstmöte blir beroende av övriga aktiviteter; 
det kan förläggas till tisdag eftermiddag den 12 november.

För RVK 2013 är ordf i sektion G Gudmund Wannberg sammanhållande. Han 
presenterade på ett utmärkt sätt ett förslag baserat på huvudtemat "hur hantera stora 
datamängder" såsom vid rymdforskning (hans bilder ligger som bilaga 2). Det 
framfördes många förslag till talare och användningsområden; detta år blir främst 
sektionerna C, D, G, H och J berörda. Talare inbjuds; övrigt presenteras som posters. 



Wannberg och Walde, som svarar för det praktiska runt evenemanget, skall göra en 
projektplan med förutsättningen att RVK gå runt ekonomiskt, allt med avsikten att 
en första inbjudan skall gå ut före sommaren. Beslut tas av AU.

För utförlig bakgrund hänvisas till protokollet från höstmötet 2012, § 7.

Årsmötet diskuterade fortsättningen med RVK 2014 och konstaterade att det får bli 
beroende av utfallet av RVK 2013. Sektion K nämndes här som särskilt intressant.

§ 10 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper

Muntliga/skriftliga redovisningar lämnades av sektionerna vars arbetsomfattning 
varierar; årsrapporter och övriga skriftliga rapporter arkiveras. Gemensamma träffar 
fortsätter att arrangeras med gott ömsesidigt utbyte. Flera sektioner har informella 
kontakter, inga organiserade möten.

E (Bäckström) avser att i höst ha ett möte om ”Smarta elnät”.

F (Johansson) nämnde ”Radio and Microwave Days” som äger rum på Chalmers den 
11-12 mars 2014 och som kombinerar ”GigaHertz” och ”AntennEMB”.

G (Gudmund Wannberg) nämnde att Eiscat får ny direktör (Craig Heinselman) och 
att projektet Eiscat 3D börjat röra sig. Han nämnde också en tänkbar efterträdare som 
ordförande sektion G. G har inte haft några sektionsmöten.

§ 11 Rapport från NRS

Stiftelsens ledamöter har svårt att avsätta tid och verksamheten bedrivs i begränsad 
utsträckning.

Den tionde nordiska kortvågskonferesen HF 13 anordnas i augusti, som vanligt på 
Fårö. Walde är konferensordförande och adjungerade ledamoten Markstöm ansvarig 
för programkommittén. Adminstrativa tjänster sköter ÅF.

§ 12 Hemsidor och informationsmaterial

Mötet poängterade att samtliga berörda måste hjälpa till med underlag så att 
webansvarige Gustavsson kan aktualisera hemsidan.

§ 13 Övriga frågor

Inga.

§ 14 Tid och plats för höstmötet 2013

SNRV beslutade hålla sitt höstmöte på KVA i anslutning till RVK 2013.

[Det äger rum tisdag eftermiddag den 12 november.]



§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet samt avslutade mötet. 

Vid protokollet:

C-H Walde

Justeras:

Gerhard Kristensson Asta Pellinen Wannberg
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