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PRELIMINÄRT!

Protokoll     fört     vid   höst  möte     med     Nationalkommittén     för     Radiovetenskap   tis  dagen     den   20   
oktober     2015     på     KVA      

Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:

ledamot

Bäckström

funktion

hedersledamot

närvarande förhinder

x
Carlsson, Jan ordf A x
Carlsson, Olov x
Gustavsson x AU
Hamnerius ordf K x
Hultqvist hedersledamot x
Häggström ordf G x
Johansson vice ordf, ordf F x AU
Kristensson hedersledamot x
Leyser ordf H x
Lindqvist ordf J x
Ljunggren x
Markström ordf C x
Nagarajan x
Nilson x AU
Olofsson x
Pellinen Wannberg ordf x AU
Rydberg ordf D x
Silfverskiöld x
Sjöberg ordf B x
Ström hedersledamot x
Viberg x
Walde sekr x AU
Wiklundh ordf E x

Herrar Hultqvist, Olofsson och Viberg är ledamöter i KVA.

Nilson är ordförande i den SNRV stödjande stiftelsen NRS, Nordiska RadioSamfundet.

Deltagande var 15 ordinarie samt 3 adjungerade (Lars Jonsson , Jan Kjellgren, Gudmund 
Wannberg), totalt 18 ledamöter.

Dagen efter mötet anordnades   onsdagen den  21  oktober ett symposium  på  KVA  betitlat 
”Vårt trådlösa samhälle – möjligheter och begränsningar”, utomordentligt väl arrangerat 
av Ljunggren och Markström med fna presentationer som var framåtriktade. Bilderna 
kommer att läggas upp på SNRVs hemsida.

Tyvärr, och det verkar nästan vara regel idag, så kommer det alldels för få deltagare. Nästa  
års höstsymposium i sektion Ks regi (se § 9), som täcker ett allmänt och för många intressant 
område, får visa om man kan fortsätta eller måste nytänka radikalt.



§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordföranden Asta Pellinen  Wannberg som hälsade ledamöterna 
välkomna.

Mötet var beslutsmässigt.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 1) godkändes.

§ 3 Utseende av protokolljusterare

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Daniel Sjöberg.

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

Protokollet från årsmötet den 19  mars 2015 godkändes och lades till handlingarna.

– Här gjorde deltagarna en rundpresentation –

§ 5 URSI-ärenden (Pellinen Wannberg)

URSIs "Atlantic" möte på Cran Canaria blev lyckosammare än förväntat med 400 
deltagare (2 från Sverige) och 600 papper. Det avses upprepas i slutet av maj 2018. 

Ett motsvarade "Asia Pacifc" möte äger rum 21-25 augusti 2016 i Seoul, Korea.

URSIs General Assembly (GA) äger rum 19-26 augusti 2017 i Montreal, Canada.

SNRV överväger att kandidera för URSI GA 2020; se § 9.

Ordföranden meddelade att hon såsom varande Associate Editor tagit på sig att i 
URSIs Radio Science Bulletin RSB svara för en “Gender Column”.

§ 6 SNRV-ärenden (Pellinen Wannberg, Walde)

Redovisas på andra platser.

§ 7 KVA-ärenden (Walde)

Redovisas på andra platser.

§ 8 Ev inval av adjungerade ledamöter för mandatperioden

Inga. Sektionsordförandena rekommenderades att föryngra.



§ 9 Långsiktig inriktning av SNRVs verksamhet, tänkbara aktiviteter

Det har diskuterats om Sverige skall söka arrangera URSIs General Assembly 2020. För 
att bereda ärendet utsåg årsmötet 2015 följande arbetsgrupp:

- Joakim Johansson, sammankallande och föredragande
- Jan-Olof Gustavsson
- Tommy Ljunggren
- Asta Pellinen Wannberg
- Daniel Sjöberg

Sverige har på senare år haft tre ansökningar om att få arrangera URSIs GA men inte 
fått gehör trots att, i varje fall de sista två gångerna med Göteborg som bas, våra 
förslag ansågs bäst av de festa. Nackdelen för oss var dels att vi - till skillnad från 
andra - inte kunde ärligt, säkert och defnitivt utlova det ekonomiska bidrag som URSI 
krävde/förväntade sig, dels att nationalpolitiska hänsyn styrde.

En ansökan att söka GA år 2020 skall vara inne för beslut på GA 2017 dvs SNRV måste 
ta beslut under 2016. Ett erbjudande har kommit från Malmö men det fck stå tillbaka 
för Göteborg där vi säkert får samma gedigna stöd av "Göteborg & Co", stadens 
promotionorganisation, som vi fått de senaste gångerna. Vi skall underhand efterfråga 
inom URSI om vi har några chanser innan vi tar på oss arbetet med att ansöka.

Swedish Microwave Days, som är ett samlingsnamn för (de tidigare) konferenserna 
Antenn, EMB och GHz äger rum i Linköping 15-16 mars 2016. Dessa dagar är till del 
att anse som efterföljare till RVK, SNRVs RadioVetenskapliga Konferens, där vi efter 
drygt 50 år med RVK fått ändra konceptet.

Hösten 2016 avser SNRV att i anslutning till sitt höstmöte anordna ett sedvanligt 
symposium på KVA, denna gång inom sektion K (Hamnerius) med biologisk-
medicinsk inriktning som skulle täcka såväl tänkbara skadeverkningar som 
terapeutiska möjligheter och trådlös mätteknik. Även dessa symposier är att anse som 
efterföljare till RVK.

§ 10 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper

Inkomna underlag har lagts i SNRV arkiv.

I sektion B nämndes att Aaltouniversitetet i Helsingfors arrangerar URSI Commission 
B International Symposium on Electromagnetic Theory (EMTS 2016).

I sektion G nämndes att Eiscat 3D nu är fnansierat till 75% och att man har börjat 
anställa personal.

I sektion K nämndes EU-direktiv 2013/35/EU om gränsvärden för elektromagnetisk 
strålning vilket skall implementeras senast 1 juli 2016.

I sektion J nämndes bl a hur SKA, the Square Kilometer Array, framsked.

§ 11 Rapport från NRS (Nilson)

Stiftelsen Nordiska RadioSamfundet NRS har sina rötter från 1980-talet. Den bildades 
för att säkerställa att nationen hade tillräckliga utbildningsresurser och svarade bl a 
för  kompetensbefrämjade åtgärder såsom konferenser, inriktade på mobilsamband.



Stiftelsens mål har i allt väsentligt uppnåtts. NRSs huvudsakliga engagemang är nu 
som stödfunktion till SNRV och som arrangör av kortvågskonferenserna på Fårö vilka 
kan ses som komplement till RVK.

NRS arrangerar den 11e nordiska kortvågsradiokonferensen HF 16 den 15-17 augusti 
2016, tyvärr i samma vecka 33 som EMTS (se § 10). Ordförande är Olov Carlsson.

§ 12 Hemsidor och informationsmaterial (Gustavsson)

Gustavsson efterfrågade som vanligt underlag så att han kan hålla hemsidan aktuell.

§ 13 Övriga frågor

Försvarsminister Peter Hultqvist är aktiv och kunnig radioamatör, signal SM4HCF.

§ 14 Tid och plats för årsmötet 2016

SNRVs årsmöte äger rum i Umeå tisdag-onsdag 17-18 maj 2016. Tankar fnns på ett 
gemensamt fnskt-svenskt "årsmöte" på Svalbard 2017 med studium av EISCAT-
verksamheten; av ekonomiska skäl kan detta vara svårt att genomföra.

§ 15 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet med ett tack till KVA för lokaler och förplägnad.

Vid protokollet:

C-H Walde

Justeras:

Asata Pellinen Wannberg Daniel Sjöberg


