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SNRV 5 sidor + 1 bilaga

SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP

THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid höstmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
13 november 2007 på KVA, Frescati

Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:

ledamot funktion närvarande förhinder

Booth x
Bäckström v ordf, AU, ordf E x
Blomquist hedersledamot x
Elgered ordf F x
Englund x
Ericson x
Gustavsson AU x
Hansson Mild ordf K x
Hultqvist hedersledamot x
Karlsson ordf B x
Kollberg x
Kristensson ordf, AU x
von Krusenstierna x
LeBlanc x
Lindqvist ordf J x
Lundén ordf A x
Mäkitalo x
Nilson AU, ordf C x
Persson x
Ström hedersledamot x
Thidé ordf H x
Walde sekr, AU x
Wannberg ordf G x
Östling ordf D x

Herrar Booth och Kollberg är ledamöter i KVA.

Deltagare var 10 ordinarie, 1 hedersledamot samt 3 adjungerade (förtecknade
i SNRV arkiv), inalles 14 ledamöter. Av de adjungerade deltog under del av
tiden Sven Nordebo, Växjö universitet, progamansvarig för RVK08.
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§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordföranden Kristensson som hälsade ledamöterna
välkomna och samtidigt beklagade att mötet hade måst förläggas till den
planerade reservdagen vilket drabbat bl a Lindqvist, ordf J, som därmed
tyvärr ännu inte fått möjlighet delta i SNRVs möten (Elgered lovade föredra
ärenden inom sektion J).

Mötet var inte beslutsmässigt; besluten gäller såframt ingen ordinarie
ledamot påkallar ändring.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 1) godkändes.

§ 3 Utseende av protokolljusterare

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Lundén.

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

Utsänt protokoll från höstmötet den 13 november 2007 lades till handlingarna
utan erinran.

§ 5 Ev inval av adjungerade ledamöter

Som adjungerade ledamöter invaldes inom sektion C Erik G Larsson
(Linköpings Universitet) samt inom sektion F Patrik Damnert (Saab
Microwave Systems), Anders Gustavsson (FOI) och Mats I Pettersson (BTH).

§ 6  URSIs General Assembly i Sverige (Göteborg) 2011?

Beredningsgrupp är Kristensson, Ström, Edfors, Rylander och Walde.

SNRV debatterade livligt frågan om Sverige skulle kandidera som värd för
URSI General Assembly 2011 i Göteborg om vilket beslut skall tas hösten
2008 vid GA i Chicago. De närvarande var totalt eniga om att söka men
pekade på flera stora frågor som måste lösas såsom överenskommelse med
URSI, projektorganisation och projektledare med budgetansvar, garanti från
Chalmers med stöd och engagemang, sponsorer. SNRV måste få vara med
och dela på ev överskott.

Göteborg Convention Bureau gör ett fint förberedelsejobb och har tagit fram
ett genomarbetat förslag. Detta visade sig inte minst när URSIs Assistant
Secretary General prof Femke Olyslager besökte Göteborg tidigare i höst.
Hon tyckte alla var professionella.
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I LOC (GA Local Organising Committee) ingår till en början Kristensson,
Walde, Kollberg, Mäkitalo, Englund, Bäckström, Elgered, Nilson, Wannberg,
Lindqvist (anm. några av dessa namn tillfördes efter mötet). LOC skall
innehålla personer som välkända inom och utom URSI. De skall kunna ses
som ”personliga garanter”.

Ansökan till URSI skall vara inne den 5 januari 2008 men kan kompletteras i
samband med samtal/förhandlingar. URSI Board of Officers beslutar om sin
rekommendation i maj 2008.

Det finns avsevärda oklarheter i URSIs arrangörsvillkor som i SNRVs tycke
var väl detaljerade och i flera stycken oklara. Kan samtal och förhandlingar
inte leda till en rimlig överenskommelse kan SNRV tacka nej även i ett sent
skede. SNRV beslutade att inte ifrågasätta reglerna i nuläget då detta kan
störa URSIs beredningsarbete. I missivet, där SNRV erbjuder sig arrangera
GA, skall frågan flaggas på lämpligt sätt.

Ordföranden ställde en rundfråga om hur ledamöterna såg på förslaget, sett
mot URSIs villkor och övrig bakgrundsinformation. SNRV beslutade sedan
enhälligt att kandidera till URSI General Assembly i Göteborg den 13-20
augusti 2011.

§ 7 RVK 2008

Programansvarige för RVK08 Sven Nordebo, Växjö Universitet, gjorde en
utmärkt presentation om konferensen som går i stort enligt plan. Det fördes
diskussion om olika typer av "invited speakers". De närvarande framförde en
del allmänna synpunkter till RVK-organisationen.

Projektledare för RVK08 är Anders Haggren, Växjö universitet. RVK äger
rum den 9-11(12) juni 2008 och samarrangeras i Växjö med MMWP08.
Mathematical Modelling of Wave Phenomena.

RVK08 har starkt stöd såväl från Kronobergs län som från Växjö stad.

När det gäller konferensspråket, som var den enda kontroversiella frågan i
utredningen om RVKs framtid, blir engelska huvudspråk med anledning av
samarrangemanget med MMWP. Presentation må göras på skandinaviska
språk; all dokumentation är på engelska.

§ 8 Inför ny mandatperiod 2009/2011 (fråga om valberedning)

En valberedning inför KVAs val av ledamöter i SNRV 2009/2011 tillsattes
enligt tidigare rutin. Ordförande är Eva Englund, ordf sektion C, ledamot är
Herr Kollberg och som sekreterare tjänstgör C-H Walde.

§ 9 SNRV jubileumsskrift 75 år

Det saknas fortfarande några bidrag; några påmindes. Boken skall föreligga i
god tid före RVK eftersom den där är tänkt som minnesgåva.
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§ 10 Tillkännagivanden och meddelanden (ordf, sekr)

Kristensson meddelade att samarrangemanget med nationalkommittén för
matematik i Lund, en temadag för gymnasielärare och gymnasister, slagit väl
ut. Dagen, som lockat ett åttiotal deltagare, innehöll ca 8 fina föreläsningar, bl
a av Bäckström och Elgered. KVA (ständige sekreteraren) uttryckte sin
uppskattning över en bra aktivitet med huvudbudskapet “hur få intresse för
naturvetenskap och teknik”. Idén bör vidgas i flera avseenden, inte bara
geografiskt.

§ 11 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper

Inkomna skriftliga redogörelser finnes i SNRV arkiv. Här sammanfattas.

EMB 07 arrangerades i Lund för fjärde gången, blev lyckad, samlade 60
deltagare och gick ihop ekonomiskt.

GHz 08 kommer avhållas på Chalmers den 5-6 mars 2008.

I Ludvika har inrättats en High Voltage Valley som är av intrese även för
SNRVs verksamhet. Se vidare hemsidan “highvoltagevalley.org”.

Det poängterades särskilt att landet riskerar att förlora sin kompetens inom
området ickejoniserande strålning. Arbetslivsinstitutet avvecklas och
ordföranden i sektion K Kjell Hansson Mild har övergått till att vara forskare
på Umeå universitet. I ärendet samarbetar SNRV/K med KVA klass VIII
Tekniska Vetenskaper med Harry Frank som ordförande med avsikt att
KVA skall avlåta en skrivelse till regeringen. Farhågor finns att landet inte har
mätkompetens för det förslag till EU-direktiv som skulle träda i kraft den 1
april 2008; förslaget har dock dragits tillbaka.

Onsala rymdobservatorium “går mycket bra”.

§ 12 Rapport från NRS (Blomquist)

NRS har arrangerat kortvågskonferensen HF07, fr o m detta år med ett
långvågsseminarium LW07. Detta var den åttonde konferensen, alltid på
Fårö, alltid vecka 33 vart tredje år. Antalet deltagare var ca 120, något lägre
än tidigare.

NRS har deltagit i arrangerandet av en konferens om “RF Measurements
Technologies” på Högskolan i Gävle.

§ 13 SNRV m fl hemsidor (Gustavsson)

Gustavsson, SNRV webmaster, var förhindrad att delta i sammanträdet varför
sekreteraren visade hemsidans struktur på sektionernas presentationer; resp
sektionsordförande ger Gustavsson underlag.
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§ 14 Övriga frågor

Sekreteraren överlämnade som gåva sin bok om Alexanderson och Grimeton
till de närvarande. Boken, närmast att karakterisera som en “booklet”, är
skriven på engelska (huvudspråk), svenska och tyska. Den kom till i stor hast
sedan ett annat bokprojekt havererat. Prisklass 50:-.

§ 15 Tid och plats för årsmötet 2008

SNRV årsmöte planeras äga rum i Göteborg 15-16 april (övernattning); en
huvudpunkt är URSI GA.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden poängterade att nationalkommittén vid detta möte fattat ett
mycket stort beslut, tackade de närvarande för stort engagemang och KVA
för utomordentligt värdskap samt avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

C-H Walde Gerhard Kristensson Olof Lundén



6

Bilaga 1

Dagordning vid SNRVs höstmöte 2007

§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 3 Utseende av protokolljusterare

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

§ 5 Ev inval av adjungerade ledamöter

§ 6 URSI General Assembly 2011 i Göteborg? (inriktningsbeslut)

§ 7 RVK08 (lägesredovisning)

§ 8 Inför ny mandatperiod 2009/2011 (fråga om valberedning)

§ 9 SNRV jubileumsbok

§ 10 Tillkännagivanden och meddelanden

§ 11 Rapporter från sektioner och arbetsgrupper

§ 12 Rapport från NRS (Blomquist)

§ 13 SNRV informationsmaterial och hemsidor

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Tid och plats för årsmötet 2008

§ 16 Mötets avslutande


