pitkään ollut aiesopimus (MOU) yhteistyöstä hätätilanteissa.
Sekä Punaisen Ristin että ARRL:n edustajat toteavat, että on vahinko että
uusi yhteistyötaso löytyi vasta hurrikaanin jo tehtyä tuhojaan.
Valmistautuminen olisi tullut aloittaa jo paljon aikaisemmin.
<takaisin pääotsikoihin>

”Project Loon” Puerto Ricon viestintäpallot
Puerto Ricoa kohdannutta hurrikaani Mariaa ja sen aiheuttamia tuhoja on jo
sivuttu useassa jutussa. Tässä yksi mielenkiintoinen lisää.
"Project Loon" tarkoittaa, että ilmakehään noin 20 kilometrin korkeuteen on
lähetetty ilmapalloja, joilla saaren etäisillä alueilla asuville saadaan Internetyhteys. Idea on innovatiivinen mutta FCC on vahvasti sen takana ja on
myöntänyt vastaavat radioluvat.
https://tinyurl.com/yc7mpl2e
Tnx Rami, OH3RV

<takaisin pääotsikoihin>

Kotimaasta uusia uutisia

SRAL haastettu oikeuteen kevätkokouksen laillisuudesta – lue haasteet!
Käräjäoikeus ryhtyy tutkimaan Suomen Radioamatööriliitto ry:n hallituksen
kevätkokouksen toimintaa siltä osin, täyttääkö se lain vaatimukset.
Aktiivinen DXeri, toiminnan mies ja ainoa suomalainen, joka on työskennellyt
arvostetun USA County Awardin ajamalla sähkötyksellä USA:n 3077
piirikuntaa, Riihimäellä asuva ja Riihimäen Kolmoset ry:n, OH3AD; jäsen on
21.7.2017 jättänyt Helsingin Käräjäoikeudelle moitekanteen sekä täydentänyt
sitä 28.9.2017 jätetyllä asiakirjalla. SRAL:n viime keväänä palkkaama juristi,
Raaseporissa asuva OTK, KTM Jari Korhonen on 5.11.2017 jättänyt SRAL:n
puolesta kirjallisen vastauksen asiassa.
Mistä siis nyt on kysymys?
Kysymys on pääasiassa yksinkertaisesti siitä, että onko SRAL ry:n hallituksen
Radioamatööri-lehdessä 4/2017 ollut vuosikokouskutsu siltä osin Yhdistyslain
vaatimassa muodossa mitä tulee esityksien mainitsemiseen kokouskutsussa ja
onko esitykset käsitelty Yhdistyslain mukaisesti oikealla tavalla.
Yhdistyslaki 23 § ja 24 § sanoo:
Päätöstä (hallituksen tai sen jäsenen valitsemisesta tai erottamisesta)
kokouksessa ei saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.
SRAL:n omien sääntöjen, 12 §, mukaan vastaavasti:
"Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esiin tulevat asiat."
Radioamatööri-lehdessä ollut kokouskutsu kuului tältä osin seuraavasti:
"Esillä on viisi jäsenten kevätkokoukselle tekemää esitystä, jotka ovat
nähtävissä Liiton kotisivujen jäsensivuilla osoitteessa
http://www.sral.fi/members/.
Kevätkokouksessa käsiteltiin viisi aloitetta:
”Vaatimus puheenjohtaja Merja Koivaaran, OH1EG; vapauttamisesta
tehtävästään."
”Vaatimus liiton jäsenten yhdenvertaisesta kohtelusta” sekä
"Kolme aloitetta koskien pätevyystutkinto-ohjeita,
pätevyystutkijoiden määrää sekä pätevyystutkintajärjestelmää"

Kysymys on siis siitä, olisiko nämä aloitteet pitänyt nimenomaisesti
OH3AC Kerhokirje 12/2017 13.11.2017
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