
SNRV 5 sidor + 3 bilagor
SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP

THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap onsdagen den 
14 maj 2014 på SAAB Aeronautics, Linköping

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 9 ordinarie samt 8 adjungerade (Ingemar Häggström, Lars Jonsson, Jan 
Kjellgren, Lars Ladell, Thomas Leyser, Stefan Silfverskiöld, Daniel Sjöberg, Tommy 
Öberg), inalles 17 ledamöter, samt en gäst (Lars Höök). 



§ 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 Anders Rydberg.

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

Protokollet från höstmötet den 12 november 2013 lades till handlingarna.

§ 5 URSI- och SNRV-ärenden

URSI General Assembly äger rum i Beijing, Kina, den 16-23 augusti. Sekreteraren 
ombads fråga ledamöterna om vilka som avser deltaga; svar till ordföranden.

Mötet noterade med ledsnad att professor emeritus Sven-Olof Öhrvik avlidit. På 
Ericsson var han en av de ledande inom forskningen och kompetensuppbyggnaden 
samt en av pionjärerna inom mobiltelefonin; på LTH byggde han upp institutionen 
för Tillämpad Elektronik. SNRV minns honom med minnesord och med ett bidrag 
till hjärtlungfonden.

§ 6 KVA-ärenden (Walde)

Verksamhetsberättelsen till KVA har insänts; den har delgivits ledamöterna.

Ordföranden tog upp frågan om en publik aktivitet på KVA i anslutning till 
höstmötet; ärendet behandlades under senare punkt.

§ 7 Förslag till ledamöter för perioden 2015-2017 – prioriterad punkt

Valberedningens förslag (bilaga 2) föredrogs av Bäckström och Walde. Mötet uttalade 
att förslaget var fantastiskt bra och dessutom innebar en kraftig föryngring.

Mötet stödde valberedningens inställning att ledamöter, som inte närvarar mer än 
marginellt, inte bör få förlängt mandat och att detta fr a gäller sektionsordförande 
där ett absolut minimikrav är att sekreterarens meddelanden vidarebefordras till 
sektionens ledamöter, ordinarie som adjungerade.

Förslaget godtogs; mötet uttalade ett varmt tack till valberedningen som upplöstes.



Ordföranden och sekreteraren avlåter en skrivelse till KVA som därmed redan före 
sommaren kan fatta beslut om ledamöter i SNRV för mandatperioden 2015-2017.

§ 9 Långsiktig inriktning av SNRVs verksamhet samt RVK 15 – prioriterad punkt

Joakim Johansson, sammankallande i arbetsgruppen, redovisade (bilaga 2).

RVK, SNRVs konferens RadioVetenskap och Kommunikation, har tidigare varit ett 
ferdagsarrangemang vart tredje år. Sedan det på senare år hade attraherat allt färre 
beslutade SNRV fr o m 2013 att ändra konceptet till en kortare sammankomst på 
KVA. Tanken var, om ett sådant evenemang vann genklang, att det skulle vara årlig 
träff där några av våra tio sektioner står för huvudparten av programmet.

Ett ”RVK 2013” planerades innehållsmässigt av Wannberg med praktiskt bistånd av 
sekreteraren och bra administrativ service genom WRAP International (adjungerade 
ledamoten Olov Carlsson). Temat var "hur hantera stora datamängder" t ex vid 
rymdforskning. Programmet blev bra med bra gästföreläsare men få deltagare, ett 25-
tal.

Inget sådant ”RVK 2014” arrangerades då de SNRV-anknutna konferenserna 
Antenn/EMB och GHz under samlingsnamnet ”Radio and Microwave days” ägde 
rum på Chalmers 11-12 mars 2014. Dessa blev mycket lyckade och väl besökta. 

I sammanhanget tog mötet upp frågan om målgrupper för sina arrangemang. Man 
fann att en bred representation var önskvärd och att även masterstudenter borde 
medräknas. Om det är lämpligt kan det även ingå en publik del som kan anpassas 
även för akademiledamöter. 

SNRV har som tradition att årligen anordna en publik aktivitet på KVA. Mötet 
beslutade att, samordnat med sitt höstmöte, arrangera ett symposium på ungefär 
halvdag på KVA för att hugfästa att URSI i år frar sina första 100 år. Evenemanget 
skall ha en historisk URSI- och SNRV-anknuten inledning och redovisa de 100 årens 
landvinningar samt spekulera och ange utmaningar om vad som kan ske i framtiden. 
Ordföranden åtog sig att göra en första ansats med biträde av berörda 
sektionsordförande; sekreteraren kan då svara för det historiska inslaget.

För hösten 2015 ges ett ”RVK 2015” biologisk-medicinsk inriktning som skulle täcka 
såväl tänkbara skadeverkningar som terapeutiska möjligheter och trådlös mätteknik. 
Berörda sektioner är A, B, C, D, E och K där sektion K gavs ett brett mandat att hålla 
samman; symposiet kan innehålla en kostnadsfri publik del. Konferensspråket är 
svenska, i varje fall för den publika delen. Samverkan bör ske med 
nationalkommittén för medicin. [Det är osäkert om en sådan fnns; det går inte på 
KVAs hemsida hitta en förteckning över nationalkommittéerna]. 

Mötet uttalade ett varmt tack till arbetsgruppen som upplöstes.

§ 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 i st f organiserade möten.

D (Rydberg) gav ytterligare exempel på framgången med Radio and Microwave Days 
där Piotr Starski som sammanhållande lyckades få ett 30-tal sponsorer.

E (Bäckström) nämnde att man haft två möten, ett tillsammans med IEEE/EMC på 
ABB i Ludvika, ett på Bombardier i Västerås. Han sade också att EMC Europe, som 
arrangeras i Göteborg den 1-4 september med Jan Carlsson som ordförande i den 
lokala organisationskommittén, har lockat över 300 bidrag.

Bäckström tog sedan upp en generell fråga, nämligen farhågorna för att 
förvaltningarna avhänder sig sin tekniska kompetens. Här kan SNRV agera genom 
KVA och uppvakta departementet; det gäller då att förbereda ett sakligt ytterst 
korrekt och brett men ändå koncentrerat underlag.

F (Johansson) redovisade för B och F och konstaterade att ”Radio and Microwave 
Days” redan blivit tillräckligt belyst.

G (Gudmund Wannberg) nämnde att Eiscat 3D ligger i långbänk där de medverkande 
länderna väntar på/ut varandra. Han meddelade även att IRF skall etablera en ny 
jonosond i Kiruna.

Kristensson nämnde att man i K tidigare visat stor oro för vårt lands kompetens inom 
sitt område. Kjell Hansson Mild har förespråkat aktiviteter, främst i KVAs namn.

J (Walde) visade en artikel i dagspressen som berörde SKA, the Square Kilometre 
Array, där den tidigare SNRV-ledamoten professor Roy Booth spelat en framträdande 
roll i projektet.

§ 11 Rapport från NRS

Walde nämnde att IET, ingenjörsföreningen i UK, beslutat att inte arrangera den 
tänkta kortvågskonferensen IRST 2015. IET kan dock överväga att ta upp den igen; i 
så fall kommer den att äga rum först under 2017. Orsaken till beslutet är det alltför 
låga deltagandet vid IRST 2012.

Detta gör att NRS HF-konferens, närmast HF 16 i vecka 33 i augusti 2016, är 
världsledande vilket är glädjande men också ställer krav. Som vanligt är tanken att 
efter måndag-onsdag på Fårö ha två möten efterföljande torsdag-fredag i Stockholm 
nämligen BLOS (NATOs Beyond-line-of-sight) och HFIA, som är ett industrimöte.

NRS ser nu över formerna för sin verksamhet; stödet till SNRV kvarstår.

§ 12 Hemsidor och informationsmaterial

Mötet poängterade att samtliga berörda måste hjälpa till med underlag så att 
webansvarige Gustavsson kan aktualisera hemsidan. Han har varit webredaktör 
under många år och avser att under året lämna över ansvaret till en yngre kraft.



13 Övriga frågor
 
Mötet uttalade en varm hälsning till hedersledamoten Åke Blomquist som numera är 
förhindrad att delta i SNRVs möten.

§ 14 Tid och plats för höstmötet 2014

Efter sonderingar hos KVA beslutades att hålla såväl det URSI-anknutna symposiet 
som SNRVs höstmöte på KVA onsdagen den 12 november.

[Närmare sonderingar med KVA har lett till att de nyssnämnda aktiviteterna har 
tidigarelagts till tisdagen den 11 november 2014.]

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden tackade Bäckström och SAAB för mycket vänligt bemötande och de 
närvarande för deltagandet samt avslutade mötet. 

Vid protokollet:

C-H Walde

Justeras:

Gerhard Kristensson Anders Rydberg
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