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SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP
THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
25 maj 2005 på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet.
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Herrar Booth och Kollberg är ledamöter i KVA.
Deltagare var 11 ordinarie, 1 hedersledamot samt 9 adjungerade (förtecknade i
SNRV arkiv), inalles 21 ledamöter.
Före den formella delen av mötet orienterade Bo Thidé och Jan Bergman om
“Elektrodynamik i rymden: exemplen LOIS och ISS” samt Rajeev Thottapillil och
Mats Bäckström om “Susceptibility of civilian systems and equipments by
intentional electromagnetic interference”.

§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet
Mötet öppnades av ordföranden Ström som hälsade ledamöterna välkomna.
Mötet var beslutsmässigt då ordföranden samt minst hälften av övriga ordinarie
ledamöter, 20 stycken exklusive hedersledamöter, deltog.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
§ 3 Utseende av protokolljusterare
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Lundborg.
§ 4 Godkännande av tidigare protokoll
Protokollet från höstmötet 26 okt 2004 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 KVA beslut om nationalkommitteerna
KVA har slutfört utvärderingen av nationalkommittéerna. SNRV har tidigare
arbetat helt enligt hennes önskemål och fortsätter i denna anda varvid tätare
kontakter med KVAs klass VIII Tekniska Vetenskaper eftersträvas. Fr o m 2006
skall nya stadgar gälla. Ett antal kommittéer läggs ner resp föreslås få annan
huvudman.
§ 6 Ev inval av ytterligare adjungerade
Det meddelades att några personer kommer att föreslås inväljas på höstmötet.
§ 7 Valberedningens förslag till ledamöter 2006-2008
SNRV utsåg på höstmötet en valberedning inför mandatperioden 2006-2008
bestående av adjungerade ledamoten Paulsson (sammankallande), akademiledamoten Herr Kollberg och med Walde som sekreterare. Valberedningen
hade möjlighet att välja in ytterligare ett par ledamöter och valde att samråda
med sektionsordförandena. Ordföranden Ström meddelade vid höstmötet 2004
att han önskade frånträda sitt ledamotskap från och med nästa mandatperiod.
Under denna punkt presiderade Kollberg som presenterade valberedningens
förslag (bilaga 2). Han nämnde därvid att något namn som sektionsordförande
kunde komma att ersättas samt att det ännu stod öppet om en representerant ur
Vinnova.
SNRV uppskattade det arbetet som nedlagts av Kollberg, Paulsson och Walde.

SNRV beslutade att ta valberedningens förslag som sitt eget med möjlighet att
göra några ändringar som i så fall skall beslutas per capsulam.
§ 8 RVK05, RadioVetenskap och Kommunikation 2005
RVK05 äger rum i Linköping, Mjärdevi konferenscenter, den 14-16 juni med
LiTH och FOI som arrangörer. Partners är Vinnova och SSF-finansierade PCC.
RVK kommer att inledas med 7 keynotes av såväl internationella som nationella
talare. Ett 80-tal övriga bidrag presenteras muntligt och ett 60-tal som posters.
Teknikinnehållet är bra och de sociala aktiviteterna väl avvägda.
Cirka 240 deltagare är anmälda. Det var för tidigt att uppskatta det ekonomiska
utfallet; man kan konstatera att sponsorviljan inte är som förr i tiden.
Se vidare www.rvk05.foi.se.
§ 9 URSI Europasamordning
Ström redogjorde för de förslag som inkommit från Joel Hamelin avseeende
en European Radio Science Committee ERSC som en “associated committee”
till European Science Foundation ESF.
Det finns en del oklara punkter i förslaget och en undran hur det var förankrat
inom ESF. Flera ledamöter var tveksamma, inte minst avseende finansieringen.
Med hänsyn till värdet av att vara med bland de drivande i frågan beslutade
SNRV att arbeta vidare vilket uppdrogs åt Ström, Thidé och Wannberg.
§ 10 Val av URSI presidium och officers
Ström redovisade läget. Paul Lagasse är nominerad som generalsekreterare
och Martti Hallikainen som Vice President.
Efter en del diskussion angående övriga VP-kandidater och om vilka kriterier
som borde vara utslagsgivande beslutade SNRV nominera Chalmers Butler
som Vice President; Ström meddelar URSI sekretariat.
§ 11 URSIs General Assembly i Indien 2005
Genom att URSI GA äger rum först i oktober (klimatskäl) har flera svårt att
delta pga föreläsningsplikter här hemma. I URSI Council deltar Ström vilket
betalas av KVA.
Det räknas med ett begränsat svenskt deltagande. Walde ombads tillskriva
alla sektionsordförande som skall anmäla svensk “Commission Officer” till
Inge Heleu på URSI sekretariat.

§ 12 URSIs General Assembly i Sverige (Göteborg) 2008 (2011)
Från mötet häromdagen i URSI Board meddelas att det finns tre kandidater,
nämligen Chicago, Göteborg och Istanbul där den senare platsen inte verkar ha
lämpliga lokaler. URSI har meddelat att man är väl tillfreds med det svenska
underlaget som sammanställts av Academic Conferences i Uppsala. En
komplettering har önskats om kostnaden för att utge Proceedings och CD-ROM.
Budgetomsättningen är 6 MSEK, tänkt deltagaravgift 4800 SEK.
En i ärendet avgörande fråga är hur ett avtal med URSI skall säkerställa att även
SNRV får del av ev överskott; en annan fråga är om det kommer att finnas tillfälle
att ge en översikt av svenska radiovetenskapen som en del i det vetenskapliga
programmet.
I SNRVs arbetsgrupp ingår Ström (sammankallande), Kristensson, Nilson,
Gustavsson, Bäckström, Thidé och Walde.
§ 13 Övriga tillkännagivanden och meddelanden
Ström meddelade att Martin Hall, ordförande i URSIs Scientific Committee of
Telecommunications SCT, har sammanställt en rapport som går att ladda ner
från URSIs hemsida.
Ström refererade till att SNRV stött finländska URSI i sin nominering av Ismo
Lindell till URSIs Balthasar van der Pol Gold Medal. I sammanhanget noteras
att URSI efter en del turer nu har hemsidan www.ursi.org och epostadress
info@ursi.org till sekreteriatet.
Walde delade ut en preliminärutgåva av årsredovisningen till KVA och bad
om synpunkter.
§ 14 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper (inkl Ag RVK)
Ur inkomna rapporter sammanfattas:
Kristensson redovisade B/F som haft ett välbesökt möte på Rymdbolaget.
EMB 04 på Chalmers blev lyckat (jfr tidigare protokoll). B deltar med bidrag i
URSI Pisa-konferens och URSI GA.
C redovisades av Walde i Nilsons frånvaro. De idéer som Björnsjö, Nilson och
Walde framfört om CDMA 450 som ett komplement till mobiltelefonsystemet
3G har tagits upp på allvar av marknaden.
Östling redovisade D. ECOC var lyckat (jfr tidigare protokoll). Han nämnde att
det var viktigt att SNRV blev känt som en lobbyorganisation med tyngd.
Bäckström redovisade E och nämnde att ett av de två sektionsmötena ägnats åt
kompetensförörjning och utbildning. Vidare hade sektionen engagerats såväl
som organisatör och som föreläsare vid EUROEM i Magdeburg och EMB 04.
Man är starkt aktiv inom Intentional EMI (IEMI), bl a i IEEE temanummer.

GH redovisades först av Wannberg som sade att det är mycket viktigt att lyfta
radiomedvetandet i rymdsammanhang. Eiscat arbetar vidare till efter 2006 sedan
Kina kommit med i samarbetet. Frankrike har upphört med detta, för Tysklands
del är det tveksamt. Thidé nämnde ett Europainitiativ med ett radioteleskop på
baksidan av månen.
Ag RVK skall fortsätta sitt arbete med att lämna förslag på alternativa former
för RVK. Mötet gav gruppen idéer i flera hänseenden utan att någon klar linje
utkristalliserades. Det gällde ekonomin, industrins engagemang, konkurrens
med liknande konferenser, RVKs värde meritmässigt osv. Under RVK 05 tas
kontakter. Avrapportering skall ske på höstmötet.
§ 15 Rapport från NRS
Blomquist nämnde konferenserna HF 04 och NRS 04 (jfr tidigare protokoll).
Det tänkta VLF-seminariet (LW 05) i Varberg har tyvärr måst inställas pga för
litet intresse. Detta skedde i tid och förlusterna blev minimala då så gott som hela
organisationen arbetat på ideell basis.
§ 16 SNRV m fl hemsidor
Sidorna har uppdateras och dokument går att ladda ner.
§ 17 Övriga frågor
(inga)
§ 18 Tid och plats för höstmötet 2005
Beslutades att hålla höstmötet fredagen den 11 november 2005 på KVA.
§ 19 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och Ångströmlaboratoriet samt avslutade
mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

C-H Walde

Staffan Ström

Bengt Lundborg

Bilaga 1:
DAGORDNING vid SNRV årsmöte 2005
§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Utseende av protokolljusterare
§ 4 Godkännande av föregående protokoll
§ 5 KVA beslut om nationalkommitteerna (ordf, sekr)
§ 6 Ev inval av ytterligare adjungerade ledamöter (resp sektionsordförande)
§ 7 Valberedningens förslag till ledamöter 2006-2008 (Paulsson, Kollberg)
§ 8 RVK05, RadioVetenskap och Kommunikation 2005 (sekr)
§ 6 URSI Europasamordning (ordf)
§ 7 Val av URSI presidium och officers (ordf)
§ 8 URSIs General Assembly i Indien 2005 (ordf)
§ 9 URSIs General Assembly i Sverige (Göteborg) 2008 (2011) (ordf m fl)
§ 10 Övriga tillkännagivanden och meddelanden (ordf, sekr)
§ 11 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper (inkl Ag RVK)
§ 12 Rapport från NRS (Blomquist)
§ 13 SNRV m fl hemsidor
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Tid och plats för höstmötet 2005
§ 16 Mötets avslutande

Bilaga 1:
Förslag till KVA på ledamöter 2006/08
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organisation
Professor Roy Booth (KVA-ledamot)
Forskningschef Mats Bäckström
Professor Gunnar Elgered
Tekn dr Eva Englund
Civiling Thorbjörn Ericson
Tekn dr Jan-Olof Gustavsson
Professor Kjell Hansson Mild
Professor Anders Karlsson
Professor Erik Kollberg (KVA-ledamot)
Professor Gerhard Kristensson
Rymdingenjör Nina von Krusenstierna
Professor James LeBlanc
Forskare Olof Lundén
Professor Östen Mäkitalo
Civiling Mats Nilson
Professor Mikael Persson
Professor Bo Thidé
Övering em Carl-Henrik Walde
Docent Gudmund Wannberg
Professor Mikael Östling
Åke Blomquist (Hedersledamot)
Bengt Hultqvist (Hedersledamot)
Per-Olof Lundbom (Hedersledamot)
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