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SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN
FÖR RADIOVETENSKAP
THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap den
11 maj 2011 på Lunds Tekniska Högskola
Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:
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Herrar Booth, Hultqvist och Kollberg är ledamöter i KVA.
Deltagare var 10 ordinarie, 1 hedersledamot samt 9 adjungerade (Anders Derneryd,
Mats Gustafson, Per Ingvarsson, Torbjörn Karlsson, Karl-Arne Markström, Asta
Pellinen-Wannberg, Daniel Sjöberg, Peter Ulriksen, Sven Åkerlund), inalles 20
ledamöter.
Efter mötet redovisade Viktor Öwall, prefekt EIT, arbetet med tillsättning av två nya
professorer samt orienterade Anders Johansson om ESS, European Spallation Source,
och Max-lab IV, föredömliga presentationer från båda.

På kvällen var det samkväm och övernattning på Falsterbo kursgård.
Dagen efter mötet gjordes ömsesidigt mycket givande besök på Danmarks Tekniska
Universitet DTU i Lyngby och på den 100 år gamla radiostationen OXA på Holmen i
Köpenhamn.
I sammanhanget redovisade ordföranden i den danska URSI-kommittén Per Høeg
avsaknaden av ekonomiskt stöd vilket lett till att Danmark inte kan betala bidraget till
URSI. F n är Danmark ”associate member” i URSI.
Som vanligt avtackades värdarna med jubileumsskriften ”SNRV 75 år”.
§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet
Mötet öppnades av ordföranden Kristensson som hälsade ledamöterna välkomna och
då särskilt de adjungerade ledamöterna Peter Ulriksen, som deltog för första gången,
samt Torbjörn Karlsson och Sven Åkerlund som inte haft tillfälle närvara på senare
tid.
Mötet var inte beslutsmässigt (11 ledamöter krävs); besluten gäller dock såframt ingen
framför skiljaktig mening.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
§ 3 Utseende av protokolljusterare
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Olof Lundén.
§ 4 Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från höstmötet den 19 oktober 2010 godkändes.
§ 5 Tillkännagivanden och meddelandena
SNRV har avlåtit en skrivelse till Post- och telestyrelsen PTS med anledning av att PTS
vill omdisponera 2,3 GHz-bandet där områden inom radiovetenskapen, som företräds
av sektionerna F, G, H och J, är beroende av tillgång till frekvensband. Eftersom en del
av nationalkommitténs uppgift är att främja utbildning inom radioområdet bevakar
SNRV också amatörradiotjänstens tillgång till spektrum.
SNRV är oroad över att spektrumplaneringen går i en riktning där kommersiella
intressen sätter agendan; i ett auktionsförfarande har forskningen och amatörerna få
möjligheter. Nu gällande lag om elektronisk kommunikation (LEK) är starkt vinklad
mot kommunikation via radio medan andra användningar av spektrum omnämns
endast summariskt. Därför bör KVA göra en framställning om översyn av LEK.

KVA och den nye ständige sekreteraren Staffan Nordmark har genomfört ett möte
med samtliga nationalkommittéer där SNRV var ett bra och ganska säkert det bästa
exemplet på en aktiv nationalkommitté.
§ 6 URSI-ärenden inkl General Assembly 2011
Ordföranden föredrog de namnförslag som inkommit inför val av URSI offcers vilka
äger rum på URSI General Assembly i Istanbul den 13-20 augusti 2011. Efter ingående
diskussion beslutade SNRV föra fram:
Som president

Inan USA

Som vicepresidenter (4) Cannon UK, Ushlengi USA och Ando JP
med möjlighet för AU att tillföra ett fjärde namnförslag
Som generalsekreterare Lagasse.
Resp sektionsordförande tar beslut om Commission (vice) chairs. Från Norden
kandiderar Ari Sihvola som vice chair B och Asta Pellinen-Wannberg som vice chair
G. SNRV noterade med tillfredsställelse att Norden återigen kan få en stark ställning
inom URSI.
Från Sverige kommer ett femtontal deltagare till URSI GA med tyngdpunkt från
LTH/EIT. Asta Pellinen-Wannberg håller det första översiktsföredraget på General
Assembly.
§ 7 Ytterligare omval/nyval av adjungerade ledamöter
Som adjungerade ledamöter invaldes inom sektion C Claës Beckman, inom E Martin
Lundmark och Georg Bohlin samt inom K Freddy Ståhlberg, den senare under
förutsättning av att stöd erhålls från ytterligare en ledamot (ordföranden åtog sig att
studera hans CV och vetenskapliga produktion).
§ 8 Förslag från valberedningen inför mandatperioden 2012-2014
Valberedningen inför mandatperioden 2012-2014 har bestått av akademiledamoten
Kollberg, Nina von Krusenstierna och sekreteraren Walde där den senare föredrog
förslaget.
En ledamot måste ha möjligheter att aktivt verka i SNRV. Enligt av KVA fastställda
normalstadgar maximeras antalet ledamöter till tjugo (20) och ledamotskapet till två
mandatperioder men avsteg kan göras för dem som har poster i nationalkommittén.
SNRV skall balanseras ämnesmässigt, geografskt och organisationsmässigt.
En förfrågan hos KVA att, jämfört med föregående år, ytterligare få något överskrida
det maximala antalet ledamöter resulterade tyvärr i en begränsning till stadgeenliga
20. SNRV kan därför i en första omgång föreslå endast 20 kandidater för att därefter,
vilket förutskickats vara möjligt, begära att få utöka antalet.
Önskemål om avgångar har framförts, bl a som följd av instundande pensionering.

SNRV tog beslut om 20 kandidater vilket tyvärr innebar en hårdhänt prioritering där
förtjänta personer fck vänta till en andra omgång; dessa beslut delegerades till
arbetsutskottet (AU).
De 20 är Lars Burström, Mats Bäckström, Eva Englund, J-O Gustavsson, Yngve
Hamnerius, Jan Johansson, Joakim Johansson, Anders Karlsson, Gerhard Kristensson,
Erik Kollberg, Nina von Krusenstierna, Michael Lindqvist, Östen Mäkitalo, Mats
Nilson, Hans Olofsson, Asta Pellinen-Wannberg, Anders Rydberg, Bo Thidé, C-H
Walde, Gudmund Wannberg.
Till andra omgången fördes Jan Carlsson, Urban Landmark, Erik G Larsson, KarlArne Markström, Stefan Silfverskiöld, Peter Stenumgaard, Mikael Östling. Ytterligare
namn kan föras fram; bl a saknas en ytterligare representant för sektion K.
(anm. ledamoten Mäkitalo avled dessvärre den 16 juni; AU har beslutat att till KVA
föra fram Mikael Östling som ledamot för nästkommande mandatperiod.)
Det noterades att de som kandiderar inte deltog i besluten rörande dem själva.
Se vidare bilaga 2 där såväl den nuvarande som den föreslagna besättningen med
organisationstillhörighet redovisas; även tänkta förtroendeposter framgår.
SNRV har tre hedersledamöter Åke Blomquist, Bengt Hultqvist och Staffan Ström.
§ 9 ”RVK”
Arbetsgruppen består av sammankallande Joakim Johansson, Gerhard Kristensson,
Nina von Krusenstierna, Jan-Olof Gustavsson, Michael Lindqvist och Carl-Henrik
Walde.
Joakim Johanson redovisade planerna på "Radiodagar" i Stockholm den 5-8 mars 2012
där vår övergripande konferens RVK (RadioVetenskap och Kommunikation)
samordnas med specialistkonferenser och (3-4 mars) med tutorials/forskarskola,
vilket skall ses som en möjlighet att (re)vitalisera konferensdeltagandet.
Tänkt venue är Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik, Solna. Närmaste
aktivitet är frst call for papers som skall gå ut före instundande sommar.
Många frågor restes, framför allt om ekonomin och den garanti som Congrex vill ha
för att ta på sig uppdraget som konferensarrangör (350 per deltagare med garanti för
200 personer dvs 70.000:-; dessutom får de säkert provision på hotellrummen).
Olika möjligheter att få täckning för denna garanti diskuterades. Budget måste tas
fram. SNRV önskar se en lokal arrangör, företrädesvis ett universitet eller högskola,
samt en huvudsponsor där fera förslag framfördes, bl a – sett mot det föreslagna
temat (se nedan) - MSB, myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap.
Med anledning av solfäcksökningen föreslogs "rymdväder" som tema för RVK.
Förslag på keynote/invited speakers framfördes; vissa sonderingar skall göras. Flera
förslag på gästföreläsare mottas liksom förslag på innehåll i forskarskolan.

Vi skall söka sponsorer och utställare som får tillfälle till arbetsmarknadsaktiviteter.
Vissa kontakter tas redan nu.
Arbetsgruppens förslag lades till grund för fortsatt arbete. Beslut delegeras till AU.
Nästa steg blir ett möte med SNRVs ordförande, arbetsgruppen och den lokale
organisatören Gunnar Malm KTH.
Johanssons presentation kommer att mailas samt läggas ut på SNRV hemsida.
Ytterligare detaljer har redovisats i tidigare föredragningar (se protokoll från årsmötet
2010 § 7 och höstmötet 2010 § 8).
§ 10 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper
Muntliga/skriftliga redovisningar lämnades av sektionerna vars arbetsomfattning
varierar; årsrapporter och övriga skriftliga rapporter arkiveras. Gemensamma träffar
fortsätter att arrangeras med gott ömsesidigt utbyte. Flera sektioner har informella
kontakter, inga organiserade möten.
Sektionerna B och F fortsätter att ha gemensamma aktiviteter såsom ett möte i Växjö.
Sektion E har haft ett möte tillsammans med sektion K och ett med IEEE/EMC.
Sverige arrangerar EMC Europe i Göteborg den 1-4 september 2014.
Sektion G redovisade de turer som förevarit i samband med framställningen till
Vetenskapsrådet VR om anslag för en tredje generationens EISCATradar. För tids
vinnande (solfäcksmaximum närmar sig!) fnns en möjlighet att anskaffa och på
Esrange installera ett nyckelfärdigt system runt 50 MHz med tusen antenner inom en
yta med 100 meters diameter, pulseffekt 2,5 MW.
Från sektion K meddelades att Yngve Hamnerius har deltagit i URSI Commission K
planeringsmöten i Bordeaux och Rom inför GA 2011 och att han är Convener för en
session vid GA 2011.
§ 11 Rapport från NRS
Sekreteraren meddelade att man för tredje gången i Gävle anordnar RFMTC, RF
Measurement Technology Conference, den 4-5 oktober 2011 där NRS är medarrangör.
I övrigt söker NRS fnna nya former för evenemang som kan locka många deltagare.
§ 12 SNRV m f hemsidor och informationsmaterial
Några sektionsordförande har aktualiserat innehållet men en del luckor fnns och
Gustavsson har påmint om underlag.
Alla ombeds kontrollera innehållet.

§ 13 Övriga frågor
Sekreteraren har uppvaktat ledamoten Krusenstierna när hon öppnade sitt kontor i
Köping.
Lördagen den 6 augusti anordnas sedvanlig ”Radiodag”, denna gång med tema
”rymd”, på Grimetons radiostation och studiebesök på Onsala Rymdobservatorium
söndagen den 7 augusti.
SNRV skall på KVA anordna ett såväl historiskt som framtidsinriktat seminarium om
mobiltelefoni. Det skall ligga på en översiktlig nivå och inte täcka bara de tekniska
aspekterna. Samarbete även med IVA skall eftersträvas.
Arbetet med att informera Estland, Lettland och Litauen om URSI har tyvärr fått
anstå men ligger kvar på agendan.
§ 14 Tid och plats för höstmötet 2011
SNRV beslutade hålla sitt höstmöte på KVA den 14-15 november , förhoppningsvis
samordnat med nyssnämnda seminarium om mobiltelefoni (§ 13).
(anm. Efter samråd med KVA har seminariet preliminärt förlagts till måndagen den 14
och SNRV höstmöte till tisdagen den 15 november)
§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade Lunds Tekniska Högskola för värdskapet och de närvarande för
deltagandet samt avslutade mötet.
Vid protokollet:

C-H Walde
Justeras:

Gerhard Kristensson

Olof Lundén
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Förslag från SNRV valberedning (Herr Kollberg, v Krusenstierna, Walde)
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Nedanstående 21 ledamöter har valts för mandatperioden 2009/2011:
Roy Booth
Mats Bäckström
Åke Blomquist
Lars Burström
Gunnar Elgered
Eva Englund
J-O Gustavsson
Yngve Hamnerius
Bengt Hultqvist
Joakim Johansson
Anders Karlsson
Gerhard Kristensson
Erik Kollberg
Nina von Krusenstierna
Michael Lindqvist
Olof Lundén
Östen Mäkitalo
Mats Nilson
Mikael Persson
Staffan Ström
Bo Thidé
C-H Walde
Gudmund Wannberg
Mikael Östling
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KVA (akademirådet) har meddelat att vi inte får överskrida stadgeenliga antalet (20) ledamöter. Utgår gör Olof
Lundén och Gunnar Elgered, ordförande i A respektive F. Jan Johansson SP nyväljs och blir ordf A; ledamoten
Joakim Johansson tar över som ordf F. Utgår gör Booth, vilken ersätts av efterträdaren på OSO Hans Olofsson, och
Mikael Persson, vilken sedan en gång 2006 inte visat sig på mötena. Asta Pellinen-Wannberg kandiderar som vice
ordf i URSI Commission G; nyväljs som ledamot i SNRV. Efter samtal med den nuvarande ordföranden D Mikael
Östling föreslår vi att Anders Rydberg UU går in som ordförande D och därmed som ordinarie ledamot.
Mats Bäckström
--- Åke Blomquist
Lars Burström
Eva Englund
J-O Gustavsson
Yngve Hamnerius
--- Bengt Hultqvist
Jan Johansson
Joakim Johansson
Anders Karlsson
Gerhard Kristensson
Erik Kollberg
Nina von Krusenstierna
Michael Lindqvist
Östen Mäkitalo
Mats Nilson
Hans Olofsson
Asta Pellinen-Wannberg
Anders Rydberg
--- Staffan Ström
Bo Thidé
C-H Walde
Gudmund Wannberg
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Vi har då 20 ordinarie och skall hemställa till KVA om ökning vilket kan gå om vi motiverar det väl. I så fall kan vi
plocka ur en tilläggsgrupp med förtjänta kandidater (här i bokstavsordning) som ger bättre täckning/balans:
Jan Carlsson (SP) E, Urban Landmark (PTS) C, Erik G Larsson (LiTH) C, ordf C?, Karl-Arne Markström C, NN K
eftersom vi vill ha två i varje sektion – Hamnerius får föreslå, Stefan Silfverskiöld (FHS) E, Peter Stenumgaard
(FOI) E, Mikael Östling (KTH) D. Ytterligare namn kan föras fram.
Notera att ordförandeposten sektion C inte är klar då Englund vill avgå; detta påverkar inte underlaget till KVA.

