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Inbjudan till FRO Elfsborgs egen sambands och IT-konferens 

 

FRO Elfsborg bjuder in dig som är medlem hos oss till vår egen sambands och IT konferens. 

 

Bakgrunden är att under många år har vi byggt upp sambandsnät utan något tydligt mål. Vi 

vill nu ändra på detta eftersom vi är en medlemsstyrd organisation. Från styrelsens sida 

bjuder vi in just dig till denna sambands och IT konferens. Vi vill att du som medlem skall 

vara med och utforma framtiden för våra radionät. Vi vet att det finns många kloka 

synpunkter och en stor kunskap ute i vår organisation. 

Tid och plats 

Söndag den 15 maj, kl 09.30 

Vi börjar med en frukostfika sen drar själva konferensen i gång och vi planerar att hålla på 

till ca 17.00. 

Plats: Centrumlokalen på Kronhusgatan 2C i Göteborg. 
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Punkter på agendan denna dag 

FROGNET 

En presentation av nätet som det är tänkt och hur det ser ut nu. 

Riks-DMR nätet 

En presentation av nuläget i förbundet. Hur vill vi bygga ut Riks-DMR i vårt förbund? Vi 

behöver också uppdatera grundprogrammeringen på våra stationer. 

80 MHz nätet  

En presentation av nuläget i förbundet. Vill vi bygga ut mer eller skall vi ha ett nät som är 

“good enough”? Skall vi utveckla programmeringen? 

Utlarmning vid händelse 

Hur larmar vi ut våra resurser vid en större händelse? 

Radio-programmering för uppdragen 

Revidering av standard för programmering av (DMR/80). Gemensam 

funktionsprogrammering (fq och sådant är ju olika) 

Ny nummersättning 

Skall vi utveckla nummersättningen till sex siffror. Och det är det tekniska numret som är 

knutet till varje anropssignal oavsett om man använder nummeranropssignal eller bigram 

anropssignal (tex GT eller JH) 

Övrigt 

Vi kommer förutom frukostfika bjuda på lunch i någon form, Pizza eller motsvarande. 

Parkering kan ske i närområdet och på söndagar brukar det vara billigare. Men samåk gärna 

eller åk gärna kollektivt. Det finns hållplatser inom gångavstånd på Stenpiren, Domkyrkan 

och Brunnsparken. 

Kontaktuppgifter centrumlokalen: 

Telefon: 031-417992 

80 MHz - kanal 01, selektivanrop 32100, anrop GA. 

VHF DMR - Förbund 2, anrop GA 

Anmälan 

För att vi skall kunna köpa mat och fika i tillräcklig omfattning vill vi att ni anmäler er via 

mejl till: elfsborg@fro.se. Ange även om ni har någon matallergi. 

Välkomna!  

Styrelsen FRO Elfsborg 

mailto:elfsborg@fro.se

