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ESR styrelse och arbetsgrupper skall fortsätta arbeta och verka efter
följande inriktningar:
1 Fokus
• Föreningen skall ha fortsatt huvudfokus på radioteknik och vågutbredning med tillhörande
teknikgrenar.
• Föreningen skall långsiktigt verka för att amatörradiohobbyn även i framtiden ska utövas av personligt
radiotekniskt intresse och utan personligt vinstintresse, som den beskrivs i ITU:s Radioreglemente och
av PTS. Detta är grunden för att amatörradio skall kunna finnas kvar i framtiden under igenkännliga
former.
• Föreningen skall långsiktigt verka för att bevara eller öka spektrumutrymmet så att frekvensband finns
tillgängliga för radioexperiment och vågutbredningsförsök.
• Föreningen skall långsiktigt verka för att rätten till att undantaget från krav på CE-märkning av
amatörradioutrustning i R&TTE-direktivet kan bibehållas.
Detta är viktigt för att säkerställa möjligheterna för radioamatörer att modifiera, bygga och använda
egna radiosändare i experimentellt syfte. Det är, och har alltid varit, fundamentalt viktigt för
tillvaratagandet och utvecklandet av kunskapen hos tekniskt intresserade personer, vilket därigenom
varit till gagn för samhället.
• Föreningen skall sträva efter att bevara sitt ursprung och arv genom att fortsatt förvalta amatörradions
spektrum-, teknik- och kulturhistoria, för att därigenom vara bättre rustad att förstå och möta framtida
utveckling.
• ESR skall sträva efter att appellera till såväl nybörjare som mer erfarna med olika behov och
möjligheter att tillgodogöra sig information.
• ESR skall stödja att medlemmar hjälper varandra och delar med sig av erfarenheter.
2 Föreningsfrågor
ESR skall sträva efter att ha en platt organisation. Medlemmarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i
föreningens förvaltning och utveckling samt kunna påverka via föreningens kommunikationskanaler i dialog
med andra medlemmar och föreningens styrelse.
Styrelsen ansvarar för att medlemmarna erhåller löpande information om föreningens angelägenheter.
3 Kommunikationskanaler
Föreningens huvudsakliga kontaktkanaler med medlemmar och andra intresserade är
• Webbplatsen ESR.SE
• Medlemsbladet ESR Resonans.
• Medlemsforumet Klubbstugan.
• Teknikforumet Radiokretsen.se.
•
Webbplatsen, medlemsbladet och teknikforumet skall fortsatt vara publika kanaler och innehålla material som i
en lagom blandning appellerar till både nybörjare och mer kvalificerade tekniskt intresserade.
Medlemsforumet är slutet och avgränsas att endast hantera föreningsfrågor.
Då föreningens virtuella karaktär kräver elektronisk kommunikation är Medlemsforumet en primär kanal i
föreningsarbetet. När så behövs används även kommunikation via webbplatsen och e-post för att nå ut till
medlemmarna.

4 Kunskap - förvaltning, utveckling och utbildning
ESR:s avsikt är att uppmuntra och bidra till ökade kunskaper inom amatörradions kärnområden som en del i
arbetet att bibehålla rätten till undantaget från krav på CE-märkning, och därmed bidra till en god
grundkompetens hos utövarna.
ESR strävar efter att tillvarata den kunskap och erfarenhet som medlemmarna besitter och
sprida den via föreningens tekniska forum och skrifter.

ESR skall verka för:
• Att bevara de radiotekniska kunskaper som förvärvats under decennier av teknisk utveckling.
• Att utbyta resultat och erfarenheter från tekniska experiment via föreningens skrifter och radiotekniska
Internetforum.
• Att flera kan utnyttja de unika rättigheter radioamatörer har till egenbygge och experiment under säkra,
ansvarstagande former.
• Att hålla hög teknisk standard på sändarutrustning och inställningar, samt god operatörsstandard och
därmed säkra att nationella och internationella lagar och regler följs.
• Att öka intresse och kunnande inom radioteknik, vågutbredning, El-/person-säkerhet, EMF och EMC.
• Att bidra till ökat intresset för experiment inom hobbyns ramar.
• Att underlätta för ungdomar och nybörjare att komma in i hobbyn.
• Att erbjuda online-kurser på Internet i radioteknik och antennteknik. Enligt detta koncept bedrivs redan
idag en kurs i morsetelegrafering i ESR:s regi.
5 Arbete för att säkra framtiden för amatörradio
Arbetet att säkra framtiden för amatörradio är avhängigt ett gott samarbete med myndigheter liksom med andra
organisationer och intresseföreningar samt att man har en god omvärldsbevakning.
Det är nödvändigt att rekrytera ungdom och andra intresserade och förvalta deras intresse genom att erbjuda bra
utbildning och lämplig certifieringsnivå.

ESR skall verka för:
• Att amatörradion i Sverige har en stark ställning internationellt.
• Att tillgängligt frekvensspektrum bevaras eller utökas.
• Att det unika undantaget från krav på CE-märkning enligt R&TTE-direktivet bibehålls
• Att bidra till ökad rekrytering av ungdomar.
• Att de svenska certifikaten harmoniseras med andra CEPT länders certifikat.
• Att ett instegscertifikat enligt CEPT Novis införs för att underlätta rekryteringen av ungdomar.

6 Myndighetskontakter
PTS representerar svensk amatörradio nationellt och internationellt.
Genom användande av medlemmarnas kompetens skall föreningen i sitt arbete stödja PTS och andra
myndigheter i frågor som har anknytning till ESR:s fokus.
ESR skall därvid verka för:
• Att alltid värna om ett gott samarbete och hög kvalitet i kontakterna med myndigheterna.
• Att utgöra en naturlig remissinstans i frågor som rör amatörradio.
• Att svensk amatörradio får bästa möjliga representation hos myndigheterna.
7 Samarbete med andra föreningar
ESR kan söka samarbete med andra föreningar, på lika villkor, om det bedöms gynna ESR och
amatörradiokollektivet.

8 Omvärldsbevakning
ESR skall genom omvärldsbevakning förmedla händelser och nyheter som rör amatörradio. Bevakningen syftar
till att göra hot och möjligheter kända och ge förutsättningar för amatörkollektivet att agera i tid.
Omvärldsbevakningen skall ha hög prioritet för att föreningen ska ha god framförhållning i frågor av vikt för
amatörradion i Sverige. Därför uppmuntras medlemmarna till att bidra till omvärldsbevakningen inom olika
områden genom att utnyttja personlig kunskap och kontaktnät.

Exempel på vad omvärldsbevakningen omfattar är:
• Radio- och EMC-standardisering.
• Spektrum- och teknisk reglering/politik.
• Andra radioaktörers förehavanden.
• Ny teknik.
9 Certifiering
ESR verkar för införandet av fler certifikatsklasser med direkta kopplingar till regelverket inom CEPT, så att
samma regler gäller för samma typ av certifikat oavsett CEPT-land.
Ungdomar och nybörjare ska ha möjlighet att utifrån enklare utbildning inom matematik och fysik erövra ett
instegscertifikat som ger begränsad amatörradiobehörighet enligt CEPT-Novis.
För fortsatt insyn och inflytande i utvecklingen av certifieringsverksamheten skall ESR sträva efter att även
fortsättningsvis uppfylla kraven för delegering från PTS.
ESR har som målsättning att praktiskt genomföra certifiering av radioamatörer och tilldelning av
amatörradiosignaler, enligt den formella delegationen från PTS, om så kan genomföras i linje med föreningens
inriktning och policy.
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