
editorialη αποψη µας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ξεκινώντας την νέα χρονιά, εύχοµαι σε όλους υγεία, ευτυχία και πολλές ραδιοερασιτεχνι-κές δραστηριότητες.
Φέτος η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών γίνεται 60 χρονών. Με σκοπό λοιπόν να εορτά-σουµε αυτά τα 60 χρόνια λειτουργίας της και προσφοράς στον ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό, θαπραγµατοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν από τα µέσα επικοινωνίας τηςΈνωσης και στις οποίες καλείστε όλοι να συµµετάσχετε.
Για το έτος 2018 και λόγω του προαναφερόµενου εορτασµού των 60 χρόνων της Ε.Ε.Ρ. οι ραδι-οερασιτέχνες, που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στην Ένωση, απαλλάσσονται από το δικαίω-µα εγγραφής.
Από πλευράς οικονοµικών τα πράγµατα πήγαν αρκετά καλά τόσο από συνδροµές των µελώνµας όσο και από τα έσοδα του hamfest. Παράλληλα, έγινε συνετή διαχείριση των χρηµάτων τουσυλλόγου από το απερχόµενο ∆.Σ., µε θετικό αποτέλεσµα κατά 7.500 € περίπου, που θα µετα-φερθεί ως αποθεµατικό στη χρήση του 2018.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιανουαρίου και, εφόσον δεν υπάρ-ξει απαρτία, θα επαναληφθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018. Kαλώ όλα τα µέλη της Ένωσηςνα µας τιµήσουν µε την παρουσία τους και να ενηµερωθούν για τον διοικητικό και οικονοµικόαπολογισµό του 2017 αλλά και για τους στόχους και τον προϋπολογισµό του 2018.
Η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης θα γίνει την Κυριακή 25Φεβρουαρίου 2018, όπου εκτός των άλλων θα βραβευτούν και όλοι οι συνάδελφοι που συµµε-τείχαν στους διαγωνισµούς και τις εκδηλώσεις της Ε.Ε.Ρ.
Με αυτή την ευκαιρία να υπενθυµίσω ότι η Ένωση χρειάζεται τη συµµετοχή σας στις Επι-τροπές, για να βοηθηθεί το έργο του ∆.Σ. και να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν όσο το δυνα-τόν περισσότεροι από τους στόχους του έτους 2018.  Περιµένω λοιπόν τη δήλωση συµµετοχήςσας µέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ώστε αρχές Φεβρουαρίου να έχουν συγκροτηθεί οι Επιτροπέςκαι να ξεκινήσουν το έργο τους.
Τέλος, να επισηµάνω ότι για µία ακόµη φορά η πλειονότητα των υποψηφίων, που παρακολού-θησαν τα µαθήµατα στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ., πέρασαν τις εξετάσεις και σύντοµα θα έχουντο δικό τους διακριτικό. Σιδεροκέφαλοι, αγαπητοί νέοι συνάδελφοι, και πολλές ραδιοερασιτε-χνικές επιτυχίες!
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