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Ang: Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne
Föreningen AMPRNet Sverige har noterat det önskemål om kartläggning och uppdatering av
frivilligorganisationerna i Skåne som sänts ut av Enheten för samhällsskydd och beredskap vid
Länsstyrelsen i Skåne.
Detta bidrag till kartläggningen har utarbetats av ordföranden, Björn Pehrson <bpehrson@kth.se>
och godkänts av föreningens styrelse. Föreningens webbplats är https://amprnet.se.

1. Hur är ni organiserade regionalt och lokalt i Skåne?
Föreningen AMPRNet Sverige verkar på nationell nivå och har en regional organisation som
ansluter till beredskapssveriges länsindelning. Den lokala organisationen inom varje län varierar
beroende på medlemsorganisationerna.
Föreningen bildades 2016 och är i en uppbyggnadsfas. Utbyggnadstakten har hittills helt styrts av
rekryteringen av intresserade medlemmar. Utvecklingen har gått snabbast i länen AB, BD, E, O, W,
X,Y, Z. I Skåne har rekryteringen gått trögt och en stadgeändring kommer att föreslås årsmötet
2019-03-19 för att öppna upp för ett bredare medlemskap, för alla organisationer och individer som
stöder föreningens ändamål.
2. Vad är organisationens syfte och uppdrag?
AMPRNet Sverige är en ideell förening (org.nummer: 802502-6165), vars medlemmar driver en
icke-kommersiell del av Internet på frivilligbasis med målet att finnas till hands i extraordinära
situationer när andra alternativ sviktar eller helt saknas. AMPRNet Sverige ska ses som en ickekommersiell Internetoperatör speciellt inriktad på reservinfrastruktur för nödkommunikation driven
av frivilligkrafter.
Föreningens ändamål är att förvalta resurser som görs tillgängliga för föreningen och att skapa
allianser baserade på dessa resurser med icke-kommersiell samhällsnytta som ledstjärna.
Exempel på resurser som föreningen och dess medlemmar förfogar över är internetadressrymder
(Ipv4 och Ipv6), antennplatser, fiberinfrastruktur, nätverksutrustning, servrar, , mm.
En nyckelallians är en överenskommelse med Sunet, det Svenska Universitetsdatanätet, om
Internettransit från de platser i landet där Sunet finns närvarande. Sunet har en observatör i
föreningens styrelse. Samarbete diskuteras också med kommuners säkerhetschefer, frivilliga
resursgrupper (FRG) och lokala Civilförsvarsföreningar (CFF).
Exempel på samhällsnytta är att göra amatörradiorörelsens utrustning och kompetens tillgänglig för
användning av beredskapsorganisationer i situationer där andra resurser inte räcker till. Sådan
utrustning kan omfatta fjärrstyrda kortvågsstationer, VHF/UHF-repeaters, digipeaters,
sensornätverk för miljöövervakning, etc. Utveckling av olika slags IT-system för
nödkommunikation pågår också.
Situationerna kan omfatta naturkatastrofer, olyckor, större strömavbrott, saknade personer med
mera.
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3. Verksamhet
Verksamheten omfattar
- Operativ drift, underhåll och utbyggnad av AMPRNet
- Utbildning
- Utveckling i samarbete med användare, nuvarande och potentiella.
a. Hur ofta har ni träffar, möten eller övningar?
Varje medlemsorganisation har sina egna mötesrutiner. De flesta har möten 1-4 gånger per månad.
Därutöver organiseras gemesamma möten och övningar inom utbildningar, utvecklingsprojekt och
återkommande evenemang som föreningen medverkar i, exempelvis Lindingöloppet, O-ringen,
Rimboritten, m.fl.
Föreningen AMPRNet Sverige organiserar ett nätbaserat årsmöte och informella medlemsmöten i
samband med andra sammankomster som drar många medlemmar, såsom radiomässor, SSAårsmöte, etc. Medlemmarna håller också kontakt via epostlistor och diskussionsgrupper på nätet.
b. Hur finansieras verksamheten?
Genom medlemsavgifter, donationer och upplåtelser av olika slags resurser, både immateriella
såsom adressrymder, och materiella, såsom antennplatser, fiberinfrastruktur, lokaler, olika typer av
utrustning, etc.
c. Har ni idag avtal med någon aktör i krisberedskapssystemet?
Nej, men vi är öppna för att diskutera sådana avtal.
4. Medlemmar
a. Hur många av medlemmarna är aktiva?
För närvarande har föreningen AMPRNet Sverige 30 medlemsorganisationer spridda över landet,
som samtliga är aktiva på olika sätt. Dessa representerar i sin tur i storleksordningen 5000 individer
som dock inte alla är engagerade i AMPRNet. Även om det finns en handfull aktiva individer på
flera platser i Skåne, finns just nu ingen medlemsorganisation i Skåne. Den planerade ovan nämnda
stadgeändringen kommer förhoppningsvis att ändra på det.
b. Hur är de fördelade lokalt?
Den handfull aktiva individer som nämnts ovan finns i Kristianstad, Malmö och Ystad.
c. Hur är de fördelade vad gäller kön?
Antalet i Skåne är litet men samtliga är män. Nationellt finns en andel kvinnor men majoriteten är
män.
d. Hur är åldersfördelningen: under 18, 18-47, 48-61, över 61?
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Det fåtal aktiva individer som finns i skåne representerar samtliga dessa åldersgrupper. Ett par
Radioscoutföreningar ingår. Nationellt finns en övervikt i äldre åldersgrupper.
e. Hur många har plikt eller avtal i annan organisation som berörs av kris eller krig?
Föreningen har inte kännedom om detta.
f. Hur ser rekryteringsläget ut?
Rekryteringen har inledningsvis gått trögt men förhoppningen är att den planerade stadgeändringen
ska medföra en förbättring.
5. Vilka resurser skulle ni kunna bistå med?
a. Specialkunskap
Föreningens medlemmar representerar sammantaget en bred professionell kompetens inom
radioteknik, telekommunikation, datateknik, informationssystem, mm.
b. Lokaler
Föreningen som sådan har inga lokaler men de flesta medlemsorganisationer har vissa lokalresurser.
c. Fordon
Föreningen som sådan har inga fordon men enstaka medlemsorganisationer har tillgång till
specialutrustade fordon.
d. Sambandsutrustning
Ja, främst för datakommunikation men också medlemmarnas datanätsanslutna VHF/UHF-repeaters
för röstkommunikation, kortvågsstationer, mm.
e. Vatten
Nej, bara förmedling av information om var vatten finns att tillgå.
f. El
Ja, i begränsad utsträckning i form av mindre fossilt drivna reservaggregat, solpaneler, batterier,
regulatorer, etc, i första hand för att driva AMPRNet-noder som möjliggör datakommunkation.
6. Har ni idag förmåga att bistå vid kris och höjd beredskap?
I princip ja, i begränsad utsträckning genom frivilliga insatser utan leveransgaranti från föreningens
sida. Sådana måste komma från de frivilliga individerna.
I skåne ligger medlemsrekryteringen på efterkälken. En tillräckligt stor kris kan dock dels stimulera
insatser från medlemmar i andra län, dels påskynda rekryteringen också i Skåne.
7. Hur skulle ni kunna bistå vid kris och höjd beredskap?
Genom att
- Tillhandahålla access till datakommunikation, om möjligt med Internetaccess, på platser där
alternativen sviktar eller saknas.
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- Erbjuda serverkapacitet för uppkopplad eller frånkopplad drift
- Tillhandahålla vissa stödsystem exempelvis för uprätthållande av IT-säkerhet, ärendehantering,
samarbete mellan beredskapsgrupper, mm.
8. Finns det någon annan ideell eller frivillig organisation som du tycker att vi borde ta
kontakt med?
Inte inom vårt speciella område.
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