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Målsättning 
Vår målsättning är att samla intresserade inom vårt område och erbjuda en trivsam och 
stimulerande verksamhet. Våra medlemmar skall verka för en god trafikkultur på 
amatörradiobanden. Föreningen skall verka för förnyelse och medlemsvärvning. 
 

Verksamheten bedrivs av medlemmarna 
Liksom alla andra ideella föreningar är vi beroende av medlemmarnas personliga insatser. 
Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ. Det innebär att medlemmarna 
på årsmötet väljer en styrelse som skall verkställa årsmötets beslut under en kommande 
verksamhetsperiod efter riktlinjer som fås i årsmötesbeslut, verksamhetsplan och budget, 
samt bereda ärenden till årsmötet inför nästkommande verksamhetsperiod. 
 
Klubbens medlemmar består av radioamatörer och andra med intresse för radio-
kommunikation och radioteknik. Amatörradio är kommunikation mellan människor via 
radio, på många olika trafiksätt, till exempel: telefoni (tal), video/bild, telegrafi eller via 
digital kommunikation. Amatörradio är en bred hobby med många inriktningar.  
 

• Radioteknik: Av tradition har mycket av radions utveckling sina rötter i sändar-
amatörers experimenterande. 

• Kontaktskapande: Sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna 
kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser. 

• Kunskapsutvecklande: Genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp 
kunskaper som kommer både individen och samhället till godo. 

• Hjälpande: I nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är 
begränsade har vi sändaramatörer resurser och kunnande.  

• Idrottsligt: Radiopejlorientering (RPO) är en sport som bedrivs ute i skog och mark. 
Västerås Radioklubb är en av de mest framgångrika klubbarna i SM- EM- och VM-
sammanhang. 

 

Samarbeten 
Vi är medlem i Föreningen Sveriges Sändaramatörer – SSA och Arkiv Västmanland.  
 

Information 
Information om verksamheten som kommande aktiviteter meddelas fortlöpande dels på 
månadsmöten, e-post, trafiknät och på hemsidan www.sk5aa.se  
Vi fortsätter använda Facebook som vår kanal utåt för att informera allmänheten om vår 
verksamhet. Nyligen har en Youtube-kanal startas, som kommer med tiden att fyllas med 
filmklipp från vår verksamhet 
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Utbildning 
Vi avser att genomföra minst en amatörradiokurs under året. 
 

Aktiviteter 
RPO-sektionen genomför ett 16-tal lokala tävlingar i RPO (Radiopejlorientering) och lär få 
arrangera minst en nationell tävling som är en av tre uttagningstävlingar inför VM tävlingar. 
 
 Medlemmar uppmuntras att aktivera klubbsignalen SK5AA på amatörradiobanden efter 
överenskommelse med trafikansvarig samt att tävla för VRK i SSA:s månadstester och SSA 
(Sveriges Sändare Amatörer) HF Contest cup.   
 
Arbetet med att utveckla DMR hotspoten (Digital Mobil Radio) fortsätter, bla med att utöka 
räckvidden och få in fler funktioner. Nya antenner planeras för att kunna aktivera flera band, 
bla. 1,8 MHz och 50 MHz 
 

Månadsmöten, studiebesök 
Vi har månadsmöten varje månad utom juli och augustii.  
Planerade datum 2021:  
14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5, 8/6,  
-sommaruppehåll-   
9/9, 14/10, 11/11 och 9/12 2021.  
 
Det är osäkert hur länge den pågående pandemin (Covid-19) håller i sig, så vi får vara 
beredda på att ställa in fysiska månadsmöten och ersätta dessa med digitala möten via 
videokonferens. 
 
Medlemmar uppmanas att komma med förslag till aktiviteter, föredragshållare och program 
på månadsmötena och även tipsa styrelsen om tänkbara studiebesök som kan vara av 
intresse för oss. 
 


