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THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid höstmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
6 november 2001 på Chalmers, Göteborg.

Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:

ledamot funktion närvarande förhinder

Bäckström ordf E x
Delsing x
Blomquist hedersledamot x
Elgered ordf F x
Gustavsson x
Hansson Mild ordf K x
Hultqvist hedersledamot x
Kollberg ordf D x
Kristensson v ordf, AU, ordf B x
Ladell x
Lundbom hedersledamot x
Lundborg ordf G x
Lundén ordf A x
Molin x
Mäkitalo x
Nilson AU, ordf C x
Ottersten x
Paulsson v ordf, AU x
Ström ordf, AU x
Thidé ordf H x
Thorén x
Walde sekr, AU x
Wannberg x
Winnberg ordf J x
Öberg x

Deltagare var 12 ordinarie, 1 hedersledamot samt 10 adjungerade (förtecknade i
SNRV arkiv), inalles 23 ledamöter.

I samband med mötet fick ledamöterna tillfälle besöka mikroelektronikcentrum
MC2 under ledning av föreståndaren Olof Engström och ledamoten Kollberg.

§ 1



Mötet öppnades av ordföranden Ström som hälsade ledamöterna välkomna. Han
vände sig då särskilt till Mikael Persson som deltog för första gången.

Mötet var beslutsmässigt.

§ 2

Dagordningen (bilaga) godkändes.

§ 3

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Paulsson.

§ 4

Utsänt protokoll från årsmötet den 3 maj 2001 lades till handlingarna.

§ 5

SNRV uttalade sitt tack dels till Hansson Mild för arbetet med KVA-symposiet med
dess dokumentation "Mobiltelefoni och hälsorisker" resp till Gustavsson för att
övertagandet av ansvaret för hemsidan.

§ 6

Inför KVA beslut om ledamöter för mandatperioden 2003-2005 utsåg SNRV en
valberedning bestående av Paulsson (sammankallande), Bäckström, Elgered, Walde
(sekreterare) och Wannberg.

§ 7

På Björn Otterstens uppdrag föredrog sekreteraren läget beträffande RVK 02 som
skall arrangeras av wireless@KTH i Stockholm och Kista den 10-13 juni 2002.

Arbetet går enligt plan.

§ 8

Ordföranden nämnde att inga förslag ingetts till URSI Young Scientist Awards.

Ordföranden nämnde vidare att diskussioner nu fördes om kandidater som  officers
i URSI. Nationalkommittén övervägde namn som skall föras fram enligt URSIs
rutiner. Särskilt poängterades vikten att Sverige (och Norden i övrigt) som tidigare
har officers. Det föreslogs namn inom de Commissions som bedömdes som
lämpliga. Ordföranden sammanhåller ärendet.

Ordföranden nämnde dessutom att kommande URSI General Assemblies
arrangeras 2005 och 2008. SNRV beslutade att inte erbjuda sig arrangera.

§ 9



Kristensson leder ad hoc-gruppen för elektromagnetiska beräkningar (EMB) som nyss
anordnat EMB 01 med över 100 deltagare, denna gång tyvärr utan deltagare från
industrin.

§ 10

Sektionernas redovisningar ligger till stor del under andra punkter. Under denna
punkt berördes främst sektionsmöten. Här sammanfattas övrigt:

GH redovisade läget för LOFAR (jfr SNRV protokoll maj 01).

J anordnar den 16-17 november "Astronomdagar".

§ 11

Blomquist nämnde att NRS arrangerat kortvågssymposiet HF 01 på Fårö med 170
deltagare (240 inkl familjemedlemmar).

NRS planerar att hösten 2002 ha ett seminarium på Chalmers om människa-maskin-
frågor för mobiltelefoner. Arne Svensson och Elsa Rosenblad, professor i
konsumentteknik, är ansvariga.

NRS arbetar vidare mot ökad kompetensuppbyggnad inom området "spectrum
management" där STF ingenjörsutbildning skall svara för utbildningen. Arbetet går
framåt men ganska långsamt.

§ 12

Utbildningen inom elektromagnetisk fältteori och vågutbredning diskuterades.
Kristensson påpekade att man borde ta till sig NRS papper i denna fråga för att
kunna bygga upp vågutbredningskompetensen.

Frågan bordlades för senare behandling.

§ 13

Forskningsmedlens ev begränsning berördes.

SNRV bör stöda begäran om forskningsmedel inom SNRVs områden (jfr
"Mobiltelefoni och hälsorisker", p 7).

§ 14

Jan-Olof Gustavsson, SNRV webmaster, redovisade läget och gav sin syn på
uppbyggnaden av SNRV och NRS hemsidor. SNRV instämde i denna syn.

Gustavsson kan, om så bedömdes rationellt, ha hemsidan på BTHs server med länk
från KVAs hemsida och webadressen "www. snrv.se". Gustavsson skall ta in
underlag från sektionerna.

Gustavsson och Walde samråder med KVA om ansvarsfrågor enligt datalagen.

§ 15



Walde orienterade om Grimeton Radio och arbetet med världsarvsansökan.

§ 16

Beslutades ha årsmötet tisdagen den 11 juni på KTH i Stockholm i anslutning till
RVK 02.

§ 17

Ordföranden tackade de närvarande, särskilt värden Kollberg, och avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

C-H Walde Staffan Ström Lars-Erik Paulsson


