Protokoll styrelsemöte #1
2016-04-27

Förenigen AMPRnet Sverige

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen AMPRnet Sverige den 27:e april 2016 via Skype.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden/Björn hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvarande
Sekreteraren/Henrik noterade
Björn – SA0BXI
Lennart – SM3EFS
Adde – SM0SHG
Börje – SM2OUY, SUNET’s observatör
Mikael – SM2OAN
Jan-Olof – SM0IFP
Henrik – SA3BPE

§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att
välja Adde att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll
Eftersom detta möte var det första styrelsemötet föreligger inget föregående potokoll.

§ 6 Administration och ekonomi
Kassören/Adde föredragande
6.1 Postadress

Beslut: Mötet beslutade att godkänna förslaget att använda Addes företagsadress som
postadress för föreningen.
6.2 Budget

Medlemsavgiften till föreningen fastställdes till 350 kr
Bankavgift godkändes, cirka 400 kr uppläggningsavgift och 600 kr årskostnad.
Registreringsavgift för domännamn amprnet.se godkändes
Inget behov av amatörradiosignal i dagsläget.

§ 7 Information
Informationsansvarig/Henrik föredragande
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Mötet informerades om befintliga kommunikationskanaler, hemsida och Facebook
grupp. Vi ser över vilken plattform som kommer bli standard i framtiden, det lutar just nu
åt en liferaylösning då den passar våra behov och krav. Utvärdering och tester pågår av
SA3BPE Henrik.

§ 8 Adressförvaltning
Ordf/Björn föredragande
IPV6-adresser är ansökta om hos SUNET. Registrering av delegationer; den mall Björn
tagit fram används och returneras initialt till Björn SA0BXI.

§ 9 Strategiska allianser
Ordf/björn föredragande
9.1 Ordföranden bevakar

- Rapporteringen från paneldiskussionen 23 april på dess väg till försvarsministern
- Intresset för behovs- och kravanalys för utveckling av AMPRnet-tjänster för Frivilliga
Resursgrupper, särskilt på licensbefriade frekvenser (wifi i skogen och sensornätverk).
9.2 Ansökan till Internetfonden

med deadline 1 september (diskussionspunkt) Enligt sidan https://www.iis.se/vad-vigor/internetfonden/ har hittills 343 projekt fått dela på 68 MSEK, dvs medelanslaget har
varit knappt 200 ksek. Information om hur mycket projekten fått individuellt föreligger inte
så det är svårt att se hur stor spridningen är och det tycks allmänt omvittnat att det är
svårt att se ett mönster för vilken typ av projekt som blir finansierade.
Vi skulle behöva en rejäl VM-server och accesspunkter som klarar amproam/eduroam,
men infrastruktur verkar inte vara prioriterat. Frågan om vad vi bör söka pengar för
kvarstår.

§ 10 Projektverksamhet
Ordf/björn föredragande
Fördelning av koordineringsansvar vore önskvärd
10.1 AMPRid

Är förhoppningsvis i stort sett klar. Dokumentering pågår.
Björn fortsätter som koordinator åtminstone till ett slutligt avtal med SSA slutits.
10.2 AMPRoam

Kräver ytterligare förståelse för kopplingen mellan SSA-databasen och Radiusservrarna.
Eric/sa5bke tar från och med nu över koordineringen från björn/sa0bxi
10.3 AMPRemote

Erbjuder en temporär lösning för Remoterig som just nu dokumenteras.
Ett samarbete med Microbit vore önskvärt för att utveckla en säkrare och mer generell
(certifikatbaserad?) lösning som kanske skulle kunna bli standard också för andra
system för fjärrstyrning av kortvågsstationer och även access till annan typ av utrustning,
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som repeaters, routrar, etc, som utnyttjar samma autenticerings- och
auktoriseringssystem.
Mikael kunde tänka sig att ta över koordineringen när Qasims arbete är
färdigdokumenterat
10.4 AMPRoar

är en bit på väg men kräver anpassning till amatörradiosamhällets behov. Björn lämnar
gärna från sig koordineringen men ser ingen naturlig kandidat just nu.

§ 11 Övrigt.


Börje – SM2OUY av SUNET utsedd observatör. Mötet tyckte sig att Börje ska
säga vad han tycker och komma med input till föreningen.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte när behov så uppstår.

§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................

................................

Vid protokollet

Justerare

................................
Ordförande
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