SNRV
SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP
THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

PRELIMINÄRT

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
12 november 2003 på KTH i Kista.
Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:
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Herrar Booth och Kollberg är ledamöter i KVA.
Deltagare var 15 ordinarie, 1 hedersledamot samt 11 adjungerade (förtecknade i
SNRV arkiv), inalles 27 ledamöter.
I samband med mötet orienterade Mikael östling, ordf SNRV sektion D och
prefekt för Institutionen för Mikroelektronik och InformationsTeknik
(KTH/IMIT).
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Under mötet stod Per Eriksson, generaldirektör för Vinnova, för ett mycket
uppskattat anförande som ledde till en intressant diskussion med bl a förslag
att till SNRV knyta ledamöter i det politiska etablissemanget.
§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet
Mötet öppnades av ordföranden Ström som hälsade ledamöterna välkomna och då
särskilt adjungerade ledamoten Nina von Krusenstierna som deltog för första
gången.
Ordföranden vände sig även till ledamoten Östling som ställt upp som värd.
Mötet var beslutsmässigt.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen (bilaga) godkändes.
§ 3 Utseende av protokolljusterare
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Östling.
§ 4 Tidigare protokoll
Pga vattenskada i sekreterarens arbetsrum fanns svårigheter att helt rekonstruera
protokollet från årsmötet den 13 mars 2003. Ett förslag utsändes för benägen hjälp
med komplettering i några avseenden varefter protokollet sänds ut.
§ 5 Inval av ytterligare adjungerade ledamöter
Invaldes docent Sten Rikte, föreslagen av Kristensson med stöd av Ström och
Bäckström, till adjungerad ledamot i sektion B.
Sektion D avser återkomma med en översyn om vilka som bör lämna resp nyväljas.
§ 6 Yttrande med anledning av KVA förfrågan till nationalkommittéerna
Vår huvudorganisation Kungl Vetenskapsakademien har - bl a med hänsyn
till hennes ekonomi - börjat gå genom nationalkommittéernas verksamhet
och organisationstillhörighet. Walde deltog i ett inledande möte på KVA.
Häromåret ledde en liknande aktivitet till att SNRV utarbetade en i sina
principer ännu gällande PM till KVA som då ej fullföljde ärendet.
Ström pekade på SNRVs unika ställning med sin bredd, sina adjungerade ledamöter
och sina aktiviteteter vilket bör leda till att SNRVs ställning inte ifrågasätts.
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Ström redovisade SNRVs yttrande och nämnde därvid särskilt SNRVs önskan att stå
direkt under akademien.
Booth jämförde med hur KVA klass för astronomi inrättat astronomdagar.
§ 7 Tillkännagivanden och meddelanden
Ström redovisade en propå från URSI om hur man skall få URSI mera känt. Det
uppdrogs åt Ström att i samråd med sekreteraren utforma svaret till URSI.
§ 8 RadioVetenskap och Kommunikation (RVK)
– RVK05 (Walde, Lundborg)
– utvärdering av tidigare RVK (Gustavsson)
Walde redovisade att han varit på LiTH och gått genom RVK 05 projektläge med Ulf
Henriksson (Lundborg deltog som kontaktman från FOI). SNRV fann efter denna
redovisning att gällande inriktning, RVK 05 i Linköping, står kvar. Vid SNRVs
vårmöte 2004 framlägger LiTH i samråd med FOI beslutsunderlag med förslag till
tidsplan och budget. I sammanhanget meddelade Walde att en sponsor ännu inte
infriat sitt löfte om bidrag till RVK 02.
Gustavsson avrapporterade arbetet inom Ag RVK, som skulle undersöka tänkbara
former för RVK, och redogjorde för en enkät samt tidsplan för vidare arbete.
§ 9 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper
Thidé, ordf H, redovisade kort om LOFAR/LOIS samt en idé till en URSI General
Assembly i Göteborg 2008 som kostnadsfritt utvecklats inom Uppsala Universitet
Academic Conferences. En första "proposal to host" uppvisades. Överenskoms att
denna, ev i en något reviderad form, underhand skulle tillställas URSI av Ström.
Lundborg redovisade förslag till innehåll i introduktionspaket för nytillträdande
ledamöter. Inkomna synpunkter beaktas; paketet iordningställs i samråd med
sekreterare Walde och webansvarige Gustavsson.
Kristensson nämnde att EMB 04 äger rum i Göteborg i november 2004 (ansvarig är
Anders Bondesson).
Inkomna skriftliga sektionsberättelser förvaras i SNRV arkiv.
§ 10 Rapport från NRS
NRS meddelade att Nordiskt RadioSymposium NRS 04 arrangeras vecka 34 i Finland
i samarbete med Uleåborgs universitet och att kortvågsradiokonferesen HF 04
traditionsenligt äger rum på Fårö i vecka 33 (augusti) 2004. Vi HF 04 är K1JT Joe
Taylor inbjuden som gästföreläsare (Prof Joseph H Taylor är vid Princeton University
och nobelpristagare i fysik 1993).

-3-

NRS arbetar vidare mot ökad kompetensuppbyggnad inom området "spectrum
management". Utbildningsinsatserna kommer att göras genom försvarets försorg
med trolig början hösten 2004.
Tre styrelseledamöter i NRS besökte Internationella Teleunionens Télécom 03 i
Genève. Den visade en markant, kanske katastrofal, nedgång i antalet utställare,
monteryta och antalet besökare. Nästa Télécom, som planeras till 2006, kan bli en
"Télécom Europe" och förlora sin universella karaktär och förläggas till annan plats än
Genève. Det kanske största värdet var en sammankomst med inemot 100 svenskar i
AerotechTelubs arrangemang där många nyttiga kontakter knöts.
§ 11 SNRV m fl hemsidor
Gustavsson meddelade att all erhållen sektionsinformation skall vara utlagd på
hemsida. Sektionsordförandena ombeds kontrollera och några sektioner får gärna
bidra med mer.
§ 12 Övriga frågor
Walde meddelade att Telemuseums verksamhet verkar att bli begränsad som följd av
att Telias sponsorsavtal utgår våren 2005. Stor risk finns att utställningen blir en liten
del i Tekniska museet då nuvarande lokaler sägs upp samt materielen förrådsställs
eller avyttras. Alla uppmanades arbeta för Telemuseums fortlevnad - det är ett av
världens främsta.
Bekräftades att sekreteraren äger fortsätta att förutsätta att all korrespondens till de
adjungerade kan gå genom resp sektionsordförande som svarar för resp sektions
adressregister.
§ 13 Tid och plats för nästa möte
Beslutades att nästa möte äger rum i Växjö onsdagen den 5 maj (vecka 19) med
Universitetet, Rymdhuset och LOIS som attraktioner.
§ 14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och då framför allt dagens värd samt avslutade
mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

C-H Walde

Staffan Ström
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Mikael Östling

Tillhör protokoll för SNRV höstmöte den 12 nov 2003.

Dagordning vid SNRV höstmöte den 12 november 2003
§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Utseende av protokolljusterare
§ 4 Tidigare protokoll
§ 5 Inval av ytterligare adjungerade ledamöter (resp sektionsordförande)
§ 6 Yttrande med anledning av KVA förfrågan till nationalkommittéerna (Ström)
§ 7 Tillkännagivanden och meddelanden
§ 8 RadioVetenskap och Kommunikation (RVK)
– RVK05 (Walde, Lundborg)
– utvärdering av tidigare RVK (Gustavsson)
§ 9 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper inkl
- orientering om LOIS och förslag till URSI GA i Göteborg 2008 (Thidé)
- utarbetande av introduktionspaket för nya ledamöter (Lundborg)
§ 10 Rapport från NRS
§ 11 SNRV m fl hemsidor (Jan-Olof Gustavsson)
§ 12 Övriga frågor
§ 13 Tid och plats för nästa möte
§ 14 Mötets avslutande
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