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Bilaga E: Mall för årsrapportering  

 

Årsrapportering av delegationsbeslut för SSA 

gällande år [20xx] 
 

1. Om SSA 

- Ange totalt antal medlemmar i SSA per den 20xx-12-31:  

- Ange totalt antal föreningar som är medlemmar i SSA per den 20xx-12-31: 

- Ange vem som är ordförande för SSA per den 20xx-12-31, och ange namn, 

personnummer och kontaktuppgifter (inkl. e-postadress och telefonnummer): 

- Ange vem som är utbildningsansvarig för SSA per den 20xx-12-31, och ange namn, och 

kontaktuppgifter (inkl. e-postadress och telefonnummer): 

 

2. Provförrättning 
2.1 Utförda prov år 20xx 

- Ange antal tillfällen när provförrättning ägt rum:  
- Ange totalt antal inlämnade prov vid de tillfällena:  
- Ange totalt antal godkända prov: 
- Ange totalt antal underkända prov: 

 

2.2 Provförrättare 

- Ange totalt antal provförrättare per den 20xx-12-31:  
- Redogör för vilka krav som SSA ställt på provförrättarna under året när det gäller att 

definiera krav på antal genomförda prov per år, dess resultat och tiden sedan senaste 
förrättade prov, och hur det skiljer sig från föregående år. 

- Redogör för hur SSA arbetat under året med vidareutbildning och regelbundna 
avstämningar med sina provförrättare. 

- Redogör för eventuella problem eller klagomål som uppkommit med anledning av 
provförrättarna och hur det har hanterats. Ange också om någon provförrättare fråntagits 
sin behörighet att förrätta prov genom beslut av SSA, och i så fall varför. 

 

3. Amatörradiocertifikat 

- Ange totalt antal tilldelade amatörradiocertifikat under året: 

 

4. Tilldelade anropssignaler ur SA-serien under 20xx 

- Ange totalt antal tilldelade anropssignaler ur SA-serien:  
o Antal i samband med utfärdande av amatörradiocertifikat; och 
o Antal i övrigt (t.ex. inflyttade amatörer från andra HAREC-länder). 
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5. Tilldelade anropssignaler till föreningar ur SK-serien under 20xx 

- Ange totalt antal gällande anropssignaler ur SK-serien per den 20xx-12-31: 
- Ange totalt antal tilldelade anropssignaler till föreningar ur SK-serien: 

o Ange antalet permanenta; 
o Ange antalet tillfälliga; och 
o antalet avslagna ansökningar. 

 

6. Tilldelade tillfälliga anropssignaler under 20xx 

- Ange totalt antal gällande tillfälliga anropssignaler per den 20xx-12-31. 
- Ange totalt antal gällande tillfälliga anropssignaler ur SG-serien per den 20xx-12-31. 

- Ange uppgifter om tilldelade tillfälliga anropssignaler ur serierna SB–SH, SI, SK, SM, 7S 
och 8S i tabellen nedan. Ange totalt antalet tilldelade anropssignaler (nytilldelningar 
respektive förlängningar), samt antalet ansökningar som avslagits. 

Serie Nytilldelningar Förlängningar Totalt Antal avslag 

SB     

SC     

SD     

SE     

SF     

SG     

SH     

SI     

SJ     

SK     

SM     

7S     

8S     

Totalt     

 

7. Register över anropssignaler 

- Ange totalt antal gällande signaler i register över anropssignalerna per den 20xx-12-31: 
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- Redogör för vilka rutiner finns för att hålla registret över anropssignalerna uppdaterat och 
eventuella förändringar i rutinerna som skett under året. 

 

8. Övrigt 

- Utöver det som angivits ovan, redogör för hur SSA under året har hanterat de delegerade 
uppgifterna avseende punkterna 1(a)–(i) i delegationsbeslutet och hur SSA arbetar med att 
se till att utförandet av uppgifterna skett i enlighet med gällande lag och föreskrifter (t.ex. 
vilka kvalitetssäkrande åtgärder har SSA vidtagit). Redogörelsen kan exempelvis innehålla 
uppgifter om vilken typ av uppgift som vidtagits, hur ofta och vem som utfört eller varit 
ansvarig för den. 

- Ange ev. övrig information. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

Underskrift av ordförande för Föreningen Sveriges Sändareamatörer [20xx-01-xx] 

 

 


