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Deltagare: Karl-Arne Markström (ESR), Tore Andersson (SSA), Johan Mattsson
(SSA), Kent Ahlqvist (FRO) och Christer Jonson (PTS)
1. Information om dagsläget

Christer informerade kort om dagsläget:
Delegationsbesluten är fattade, projektet är avslutat och arbetet kan påbörjas inom
de tre organisationerna. Informationen på PTS:s hemsida kommer att uppdateras
vartefter arbetet framskrider.
Målet med dagens möte är att påbörja processen med att ta fram den gemensamma
frågebanken.
2. Frågebanken

För att underlätta tillsyn och kvalitetssäkra frågor och prov nu när flera olika
organisationer är inblandade har PTS beslutat att en gemensam frågepool ska tas
fram. Vinsten med det är att oavsett till vem man går för att avlägga provet för
amatörradiocertifikatet så ska det inte vara skillnad på innehåll och nivå på provet
utan den motsvarar gruppens gemensamma tolkning av CEPT-rekommendationen.
Det står varje organisation fritt att använda vilket utbildningsmaterial som helst så
länge frågorna är lika, dvs de tas ur samma frågebank.
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Frågebanken förvaltas gemensamt av de tre organisationerna och den revideras
årligen eller vid behov.
Eftersom det hos SSA redan finns en väl etablerad rutin för att generera
provformulär från en frågebank och ett utvecklat IT-stöd för det så finns det
uppenbara vinster att göra genom att återanvända så mycket som möjligt både av
frågor och av erfarenheter och rutiner kring produktion och distribution av proven.
Så länge de nya frågorna som tas fram gemensamt har samma form och indelning
som de tidigare ska det, enligt förhandsinformation, inte möta något hinder att
lägga till dessa nya frågor i det befintliga systemet.
Vi diskuterade också att det är viktigt att skilja på de färdiga provfrågorna, med sina
svar och lösningar, och typfrågor. Arbetet med provfrågorna måste ske i en mycket
liten grupp medan arbetet med typfrågor kan ske i större grupper i de olika
organisationerna. På det sättet kan vi bättre utnyttja den kompetens som finns i de
olika organisationerna.
Vid revidering av frågorna är det viktigt att samrådsgruppen tillsammans är eniga
om lydelse och nivå på provfrågorna och att de går att härleda till resp avsnitt i
CEPT-rekommendationen.
När det gäller elsäkerhetsfrågorna kommer PTS att samverka med
Elsäkerhetsverket för att granska provfrågorna.
SSA berättade också om att de har en modell för att distribuera facit och
rättningsanvisningar utan att uppgifterna på ett enkelt sätt kan missbrukas för att
fuska i proven.
3. Kommande arbete

Företrädarna för de tre organisationerna fick i uppdrag att i egna grupper påbörja
arbetet med att ta fram de frågeställningar som de bedömer ska vara med. Utgå
ifrån de olika rubrikerna i den aktuella CEPT-rekommendationen och identifiera de
olika delar inom respektive område som det bör finnas frågor till. Försök sedan
utforma frågorna på ett bra sätt, flervalsfrågor eller frågor där man själv skriver
svaret. Det viktiga är inte att få fram själva frågan med siffror och lösning utan att
ta fram relevanta frågeställningar, typfrågor. I nästa steg kan vi sedan utforma
frågorna med siffror, lösningar och svar utifrån de olika typfrågorna.
Vi diskuterade också om det ska in frågor om praktiskt handhavande och
trafikprocedurer i större omfattning än hittills.
4. Tidplanen

Vi beslöt att ta en avstämning i början av mars för att se hur långt arbetet med
frågorna kommit.
5. Övrigt

Då det inte fanns några övriga frågor avslutades mötet med en tillönskan om en
God Jul och ett Gott Nytt År.
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