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SNRV
SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP

THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
10 juni 2002 på wireless@KTH, Kista.

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 18 ordinarie, 1 hedersledamot samt 11 adjungerade (förtecknade i
SNRV arkiv), inalles 30 ledamöter.

§ 1
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Mötet ägde rum i anslutning till RVK 02, RadioVetenskap och Kommunikation, och
öppnades av ordföranden Ström som hälsade ledamöterna välkomna och då särskilt
Maria van Zijl, adjungerad i sektion D, som deltog för första gången.

Mötet var beslutsmässigt.

§ 2

Dagordningen (bilaga) godkändes.

§ 3

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Nilson.

§ 4

Utsänt protokoll från höstmötet den 6 november 2001 lades till handlingarna.

§ 5

Ordföranden tog upp förfrågan från URSI om olika metoder för individuellt URSI-
medlemskap. Under den efterföljande diskussionen med inlägg av Roy Booth, som
arbetat med frågan, utkristalliserades inget ensamt alternativ som var att föredraga
för SNRV (och KVA). Det uppdrogs åt Ström och Kristensson att sondera med
utländska kollegor och att sedan fatta inriktningsbeslut baserat på två
förstahandsalternativ (II och III).

§ 6

Ordföranden orienterade om kommande URSI General Assembly i Maastricht i
Nederländerna och om förberedelserna inför denna, bl a inför val av presidium
samt commission chairs och vice chairs. Bland förslag som vice chair finns två
svenska namn, nämligen Hansson Mild i commission K och Thidé i commission H.
Omröstning pågår.

Ström är chair commission B varför Kristensson kommer att företräda Sverige i
Council.

§ 7

Walde redovisade läget för pågående RVK 02, arrangerat av wireless@KTH i
Stockholm och Kista den 10-13 juni 2002. Det vetenskapliga innehållet med keynote
speakers, temaföredrag och posters var mycket bra. Tidsschemat har i stort hållits
men det har varit problem med hemsidan och registerhållning.

Antalet anmälda var dessvärre bara 300 varför det var tveksamt om det ekonomiska
resultatet blir plus. Några sponsorer finns; wireless@KTH garanterar att det inte blir
förlust för SNRV.

Underhand har LiTH. som "står i tur", genom prefekten för ISY, Ulf Henriksson,
erbjudit sig att arrangera RVK 05 vilket SNRV tacksamt noterade för att tas upp på
kommande möte.
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§ 8

Ordföranden Ström överlämnade ordförandeskapet under denna punkt till
valberedningens ordförande Paulsson.

Valberedningen inför KVA beslut om ledamöter för mandatperioden 2003-2005 har
bestått av Paulsson (sammankallande), Bäckström, Elgered, Wannberg och Walde
(sekreterare). Arbetet har skett främst via epost.

Paulsson nämnde stadgarnas formella begränsning av antalet mandatperioder och
de kriterier på vilka valberedningen baserat sitt arbete. Det lämnade förslaget var
väl balanserat ämnes- och organisationsmässigt samt geografiskt. Det ger 21
ledamöter (nuvarande mandatperiod 22) utöver tre hedersledamöter.

SNRV beslutade biträda valberedningens förslag att vidarebefordras till KVA i
samband med översändande av protokollet. Förslaget, som framgår av tabellen
nedan, innehåller även de kommande ledamöter som föreslås att på SNRVs första
möte 2003 väljas till presidium, arbetsutskott och sektionsordförande.

Bäckström FOI ordf E
Delsing LTU
Blomquist hedersledamot
*Booth CTH ordf J
Elgered CTH ordf F
Eriksson FMV
Gustavsson BTH AU
Hansson Mild Arbetslivsinstitut ordf K
Hultqvist hedersledamot
*Kollberg CTH ordf D
Kristensson LTH v ordf, AU, ordf B
Lundbom hedersledamot
Lundborg FOI ordf G
Lundén FOI ordf A
Madfors Ericsson
Molin Axis
Mäkitalo Telia
Nilson A Brand New World AU, ordf C
Ström KTH ordf, AU
Thidé UU ordf H
Walde KTH sekr, AU
Wannberg Eiscat
Öberg UU
Östling KTH

Herrar Booth och Kollberg (*) är ledamöter i KVA.

Kollberg meddelade att han samråder med Östling i avsikt att denne skall ta över
som ordförande D.

I och med kommande årsskifte föreslås sålunda att de ordinarie ledamöterna Ladell,
Ottersten, Paulsson, Thorén och Winnberg avgår efter två eller fler mandatperioder.
SNRV räknar med att dessa kan fortsätta att som adjungerade ledamöter aktivt
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verka för SNRV för att sedan ev återkomma som ordinarie. Ett sådant exempel finns
i det aktuella förslaget.

§ 9

Sektionerna sammanträder allt oftare gemensamt i något olika konstallationer, ett
enligt nationalkommittén bra sätt. Ur redovisningarna sammanfattas:

J: Regeringen har tillsatt en utredning om Råö-observatoriets närskydd så att den
känsliga forskningen inte skall störas av mobiltelefoner o dyl.

K: Kjell Hansson Mild redovisade temadagen om basstationer, anordnad på KVA
den 18 aprilmed ca 100 deltagare, samt att vikbladet "SNRV anser" om mobiltelefoni
tryckts i en tredje upplaga.

Adhocgruppen EMB rapporterade att EMB 01 ägt rum den 14-15 november 2001  i
Uppsala med ca 100 deltagare. Ett visst överskott fonderas inför EMB 04. Tack
uttalades till UU.

Inkomna skriftliga sektionsberättelser förvaras i SNRV arkiv.

§ 10

NRS anordnar på CTH ett seminarium under temat "Människa - Teknik" den 10-11
oktober 2002.

NRS arbetar vidare mot ökad kompetensuppbyggnad inom området "spectrum
management". STF ingenjörsutbildning kommer svara för utbildningen, ett arbete
som tyvärr dragit ut på tiden. Den första kursen planeras äga rum den 18-20
september 2002.

§ 11

Gustavsson föredrog förslag till reviderad hemsida för SNRV. Efter diskussion
beslutade att hemsidan läggs på en server som Gustavsson har direktaccess till på
BTH. Adressen är "www.its.bth.se/snrv" med pekare från KVAs hemsida. Det
beslutades även att sidan skulle vara allmänt tillgänglig i största möjliga
utsträckning.

Resp ansvarig inom SNRV ger underlag till Gustavsson som sedan lägger ut sidan.

Gustavsson avtackades för nedlagt och kommande arbete med hemsidan.

§ 12

SNRV, Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap, bekräftade tidigare beslut
att SNRVs firma tecknas av ordföranden Staffan Ström resp vid förfall för denne av
någon av de två vice ordförandena Gerhard Kristensson eller Lars-Erik Paulsson.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Walde meddelade två jobsposter när det gällde SAQ, Varberg Radio i Grimeton.
Den ena var att Wallenbergsstiftelsen inte kunnat bidra med investering i
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radioteknikcentret Iternia, det andra att försvarsmakten inte lämnat samråd på
ansökan till Unesco om världsarv vilket innebär minst ett års försening.

§ 13

Beslutades att inrikta nästa möte till någon av veckorna 45, 46 och 49.

§ 14

Ordföranden tackade de närvarande och då framför allt dagens värdar på KTH
samt avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

C-H Walde Staffan Ström Mats Nilson


