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=====================Ledare======================== 
God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under 

helgerna som varit. 

 

Årets första ON AIR har du just börjat läsa. Längre fram i tidningen kan du läsa om kallelse 

till årsmötet och klubbens bokslut för 2017. 

 

2018 är ett speciellt år för MKVK då klubben kommer att fira sin 70-årsdag i höst. Ett 

arrangemang kommer att hållas. Har du förslag hur det ska hållas så kontakta någon av oss i 

styrelsen 

 

När du läser bokslutet kan du se att klubben har minskat sitt kapital med 1151 SEK.  förlusten 

beror på att lägerinbetalningen hamnade på fel sida om årsskiftet 

 

Klubben har tillsammans med Västkustens DX-Klubb och SWCH utsett Radio Merlin till 

årets pirat. 

 

Jag vill passa på att be er att komma på årsmötet i februari hemma hos JTM på Kiviksgatan 5c 

i Malmö samt på våra lyssnarnätter i Saxtorp.  På vår lyssnarträff i mars kommer vi att få 

besök av två pirater ifrån Nederländerna. Är du inte intresserad av att lyssna så kom ut och 

dricka kaffe/the eller någon annan dryck samt att prata lite. 

 

Dan Olsson, ordförande 

================================================== 

  KALENDARIUM  
 

2018-01-20 – 21   Lyssnarnatt i Saxtorp 

2018-02-13  Världsradiodagen 

2018-02-25  Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom 

2018-03-17 – 18 Lyssnarnatt i Saxtorp 

2018-04-21 – 22                 Lyssnarnatt i Saxtorp 

2018-05-04-06 SDXF:s årsmöte 

2018-11-07  MKVK fyller 70 år  

 

Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6 

 



 

 

 

 

 Kallelse till årsmöte i MKVK 

 

 
Härmed kallas alla medlemmar och andra intresserade till MKVK:s årmöte 

 

 

 Söndag 25/2 2018 kl.14.00 SNT  

 
 Även i år håller vi till hemma hos Jan Thörnblom, 

 Kiviksgatan 5 C i Malmö 

 Anmälan senast 23/2 2018 till janthornblom@bahnhof.se 

 

 

 

Dagordning 

§ 1   Dagordningens godkännande. 

§ 2   Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 

§ 3   Upprättande av röstlängd. 

§ 4   Val av ordförande och sekreterare för dagen samt justerare för årsmötets protokoll och 

         tillika rösträknare. 

§ 5    Framläggande och fråga om godkännande av verksamhets- och revisionsberättelser  

         samt bokslut. 

§ 6   Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 7   Val av tre styrelseledamöter, en revisor och en revisorssuppleant. 

§ 8   Avgående styrelsens propositioner och framställningar. 

§ 9   Medlemmars, till avgående styrelsen, senast den 15/1 inkomna motioner och 

         framställningar. 

§ 10  Diskussion om verksamhet, finansiering, medlemspublikationen On Air. 

§ 11  Mötets avslutande. 

 

 

Årsmötet är ej beslutsförande i andra frågor än de på dagordningen. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UPPDATERAD VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 
 
Vid årsskiftet hade Malmö Kortvågsklubb 25 medlemmar, vilket är tre mer än föregående år. 
 
Klubben har under året haft fem styrelsemöten, samt ett årsmöte och ett konstituerade möte 
hemma hos Jan Thörnblom i Malmö. 
 
DX-läger i Saxtorp har arrangerats sex gånger under året, tre gånger per säsong. Vid vårt möte 
i mars besöktes vi av medlemmar i Västkustens DX-Klubb samt internationella gäster från 
Nederländerna och Tyskland. 
 
On Air utkom under 2017 med tre nummer med Dan Olsson som huvudansvarig. Den har i 
genomsnitt innehållit fyra sidor. 
 
Föreningsmedlemmar som har svårt med egen antenn har under året haft fri tillgång till 
föreningens remoteradio. Denna KiwiSDR står i Hököpinge kyrkby och administreras av Per 
Eriksson. 
 
Med hjälp av främst Jan Thörnblom har Per Eriksson hållit föreningens webbplats aktuell. På 
MKVK.se kan man hitta föreningsinformation, radionyheter samt Piratlistan och Värt Att 
Veta. 
 
I juli besöktes Shortwave Combination Hollands sommarträff av tre medlemmar. I september 
var det dags för en utflykt till Veteranljuddagen i Hörby. Tillsammans med Västkustens DX-
Klubb ordnades senare i samma månad en studieresa till långvågsstationen i Kalundborg. 
 
Malmö Kortvågsklubb, Västkustens DX-Klubb och Shortwave Combination Holland delade i 
juli, för andra året i rad, ut DX-Award. Radio Merlin International prisades som årets mest 
QSL-vänliga piratstation. 
 
Efter nästan ett helt års arbete har klubben äntligen blivit godkänd av Nordea som 
företagskund. 
 
Fem av klubbens medlemmar har under 2017 besökt SDXF:s anläggning i Parkalompolo.  
 
MKVK har även under detta år varit medlem i SDXF. 
 
Två medlemmar från MKVK besökte årets DX-Parlament i Jönköping. Klubben 
representerades av Lars Wieden. 
 
Kävlinge 19 januari 2018 
 
 
 
--------------------- -------                    ------------------------------             -----------------------------     
Dan Olsson, ordförande                     Per Eriksson, sekreterare             Hans Kronkvist, Kassör                                                  
 
   



 

 

 

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb 

Räkenskapsår: 2017-01-01 – 2017-12-31

  

 
 

Resultaträkning  

 

  

Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter                            1450.00 

Lyssnaravgifter                                            1600.00  

Summa rörelseintäkter                                                                  3050.00 

 

 

Rörelsens kostnader 
Medlemskap i SDXF                                  295.00 

Lokalhyra för stugan i Saxtorp                                             1800.00 

Adm, tfn, porto (avgifter till Plusgirot)                                                                     750.00 

Inköp av flagstångslina                                                109.00 

Filmredigering av jublieumsfilm                          648.00 

Uppvaktning av Jos                                                  599.00 

Summa rörelsens kostnader                                           - 4201.00

   

  

Balansräkning 
 

Rörelsens tillgångar   
  Ingående balans           Perioden                    Utgående balans 

Postgiro  13904.97               -1151.00                   16204.97  

Bankgiro  13721.34                     10270.34 

Summa tillgångar 27626.31                                          26475.31  

 

 

Kävlinge 15 januari 2018 

 

 

 

--------------------- -------              ------------------------------             -----------------------------     

Dan Olsson, ordförande               Per Eriksson, sekreterare             Hans Kronkvist, Kassör                                                   

 

 

 

 

 



Malmö Kortvågsklubb  
 

 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 

 

 

Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens räkenskaper 

och förvaltning för år 2017, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse:  

Jag har granskat föreningens räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar 

upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med god 

ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid 

räkenskapsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.  

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker jag att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.  

Malmö 2018-01-16 

................................................... 

Jan Thörnblom 

 

__________________________________________________________________________

   

 

MOTION TILL MALMÖ KORTVÅGSKLUBBS ÅRSMÖTE 
Den reducerade årsavgiften för medlemskap för personer utanför Skåne bör tas bort. Samma 

avgift bör från och med 2019 i demokratins namn gälla för samtliga medlemmar. 

Förr fanns det kanske en anledning att låta lokala medlemmar som utnyttjade mer av 

föreningens service betala ett högre pris. Men idag, när de allt fler medlemsförmåner är 

nätbaserade (KiwiSDR, Piratlista, webbinnehåll) är det tveksamt att göra denna geografiska 

skillnad. 

Eftersom 75 kronor fortfarande är en mycket låg avgift tvivlar jag på något större 

medlemstapp. När alla betalar samma kanske det till och med finns utrymme för en sänkning 

med någon tia? 

Per Eriksson 

2018-01-04 

___________________________________________________________________________ 

 

NOMINERINGAR  
 

Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2018. 

  

Jag nominerar härmed Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till ledamöter i Malmö 

Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2018. 

Samtliga är tillfrågade och har ställt sig positiva. 

  

Jan Thörnblom  

 

 



PROTOKOLL FRÅN MALMÖ KORTVÅGSKLUBBS 

ÅRSMÖTE, 2017-02-26 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist, Jan Thörnblom, Per Eriksson och Sven Ohlsson. 

§ 1. Dagordning 

Föreningens ordförande Dan Olsson hälsar välkommen och 

förklarar årsmötet öppnat.  

Den dagordning som publicerats i On Air nr 1/2017 godkänns. 

§ 2. Utlysning av årsmöte 

Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse i On Air samt via 

information på www.mkvk.se. 

§ 3. Röstlängd 

Röstlängden fastställs. Fem närvarande medlemmar enligt ovan. 

§ 4. Val för årsmötesförhandlingarna 

Dan Olsson väljs till ordförande för årsmötesförhandlingarna. Per Erikson utses till 

mötessekreterare och Jan Thörnblom till justeringsman och rösträknare. 

§ 5. Verksamhets- och revisionsberättelser samt bokslut 

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 

läses, godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 6. Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorns förslag beviljas avgående styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016. 

§ 7. Personval 

Jan Thörnblom har nominerat Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till 

ledamöter i Malmö Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2017. Samtliga 

väljs om för ett år. 

Jan Thörnblom väljs till revisor för ett år. Sven Ohlsson väljs till revisorssuppleant, 

också för en period om ett år. Båda posterna är omval. 

§ 8. Propositioner 

Noteras att avgående styrelse inte har några propositioner och framställningar att 

lägga fram. 

§ 9. Motioner 

Noteras att det inte inkommit några motioner och framställningar från medlemmar. 

§ 10. Verksamhet och framtid 

Resmål för årets traditionella utflykt diskuteras. Tycho Braheobservatoriet i Oxie är 

en av flera möjligheter som styrelsen fårutforska. 

 

Klubben bjuder på traditionell smörgåstårta vid lyssnarlägret i Saxtorp 11-12 mars 

då vi får besök från samarbetspartnern Shortwave Combination Holland. Dan sköter 

inköpen. 

 

Föreningens arkiv står kvar hos Jan i ytterligare ett år. Styrelsen hinner under tiden 

att överväga mer inbrotts- och översvämningssäkert alternativ. 

 

Videokassetten med föreningens jubileumsfilm bör digitaliseras för att kunna sparas 

och visas via exempelvis webben. Nya styrelsen får fatta beslut. 

 

Föreningen skulle gärna se en remotemottagare i landets norra delar. Styrelsen ges i 

uppdrag att påverka förbundet och eventuellt motionera till DX-Parlamentet i frågan. 

§ 11. Mötet avslutas 

Dan Olsson avslutar årsmötet och tackar Jan Thörnblom för värdskapet. 

 

Vid protokollet:               Justeras: 

http://www.mkvk.se/


----------------------------- ------------------------------- 

(Per Eriksson)                 (Jan Thörnblom) 

 

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 

I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2017-03-11 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson. 

§ 1. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet från årsmötet 2017-02-26 lästes och lades till handlingarna. 

§ 3. Styrelsens interna arbete 

Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist 

(kassör) och Per Eriksson (sekreterare). 

§ 4. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden fanns att diskutera. 

§ 5. Mötet avslutat 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet: 

---------------------------------------------------------- 

(Per Eriksson) 

 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 

I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2017-03-11 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson. 

§ 6. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens 

styrelsemöte. 

§ 7. Klubbens historia 

Jan Thörnblom ges i uppdrag att lämna in filmen från föreningens 60-årsjubileum 

för digitalisering. Kostnad ungefär 500 kronor. 

§ 8. Kommande aktiviteter 

Nästa lyssnarnatt i Saxtorp kommer att äga rum 2017-04-22--23. 

Bestämdes att träffas klockan 16 på lördagen, en timme senare än vanligt. 

Höstutflykten kan bli ett besök vid Kalundborgs långvågsstation i Danmark 

tillsammans med Västkustens DX-Klubb. Planering pågår. 

§ 9. Föreningens arkiv 

Konstateras att föreningens historia är spridd. Per Eriksson förvarar senare protokoll, 

Dan Olsson har en del material medan Jan Thörnblom har merparten i sitt förråd. 

Frågan om en gemensam/bättre/säkrare plats har varit uppe flera gånger genom 

åren och nu ska styrelsen försöka finna en sammanhållen lösning. 

§ 10. Ekonomiska frågor 

Dan Olsson informerar om att förändringen av klubbens kontostruktur är klar så när 

som på några Plusgirodetaljer.  

Per Eriksson meddelar att klubbens deklaration för 2016 är inlämnad till 

Skatteverket. 

§ 11. Mötet avslutat 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 



 

Vid protokollet: 

---------------------------------------------------------- 

(Per Eriksson) 

 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 

I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2017-04-22 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson. 

§ 12. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 

§ 13. Föregående protokoll 

Protokoll från konstituerande möte samt styrelsemöte 2017-03-11 lästes och lades 

till handlingarna. 

Dan Olsson meddelar att klubben får ny kontostruktur innan sommaren. 

§ 14. SDXF:s årsmöte 

Väljs Lars Wieden att representera Malmö Kortvågsklubb vid Sveriges DX-

Förbunds årsmöte 2017 i Jönköping. Per Eriksson förser honom med fullmakt. 

Förbundsstyrelsens verksamhetsrapport, propositioner med mera gås igenom och 

diskuteras. 

§ 15. Höstens aktiviteter 

Besök 2017-09-06 vid Kalundborgs långvågsstation tillsammans med Västkustens 

DX-Klubb bokat. 

 Eventuell ytterligare aktivitet som till exempel Tycho Brahe-observatoriet i Oxie 

diskuterades. 

Datum för höstens Saxtorpsträffar bestäms under sommaren, i god tid innan 

höstsäsongen inleds. 

§ 16. Jubileumsfilmen 

Jan Thörnblom har fått filmen från föreningens 60-årsjubileum digitaliserad och 

publicerat den på YouTube med länkning från klubbens webbplats. 

§ 17. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

§ 18. Mötet avslutat 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet: 

---------------------------------------------------------- 

(Per Eriksson) 

 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 

I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2017-09-23 
Närvarande: Dan Olsson och Per Eriksson. 

§ 19. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 



§ 20. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2017-04-22 lästes och lades till handlingarna. 

§ 21. Byte av bank 

Beslutades att föreningen av praktiska skäl ska byta bank för sparkontot från 

Sparbanken Sverige (kontonummer 8214 9 944 899 588-9) till Sparbanken Skåne. 

§ 22. Höstens aktiviteter 

I november, 2017-11-07, är det 69 år sedan Malmö Kortvågsklubb grundades. 

Födelsedagskalas har under senare år ordnats på Pub Vagabond, men med färre och 

färre gäster. I år uppmärksammar vi istället jubileet genom tårta eller annan förtäring 

på lyssnarträffen i Saxtorp 2017-11-25--26. 

Nästa år, däremot, då föreningen är 70 år gammal, planerar vi att uppmärksamma 

jubileet med något slags aktivitet. 

§ 23. Övriga ärenden 

Kort ekonomidiskussion. För inkommande faktura från webbhotellet One.com 

förbereder vi för att ansöka om aktivitetsstöd från Sveriges DX-Förbund. 

§ 24. Mötet avslutat 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet: 

---------------------------------------------------------- 

(Per Eriksson) 

 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2017-11-25 

FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB  

(ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör), Per Eriksson (sekreterare) 

och Göran Norstedt (medlem). 

§ 25. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan Olsson hälsar välkommen till eftermiddagens styrelsemöte. 

§ 26. Justering av protokoll 

Göran Norstedt valdes att justera protokollet från sammanträdet. 

§ 27. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte, 2017-09-23, lästes och lades till 

handlingarna. 

§ 28. Firmateckning 

Beslutades att utse Dan Olsson (600616-3957), Per Eriksson (560409-0034) och 

Hans Kronkvist (520817-1172) att var för sig teckna föreningens firma. 

§ 29. Årsmöte 2018 

Datum och tid för kommande årsmöte är 2018-02-25 kl 14:00. Dan under söker om 

Jan Thörnblom är villig att fortsätta den mångåriga traditionen med att vara värd för 

mötet. 

§ 30. Medlemsavgift 2018 

Medlemsavgiften för 2018 bestämdes till 75 kronor för lokalmedlemmar i Skåne och 

25 kronor för ”distansmedlemmar” i övriga delar av landet samt i utlandet. 

§ 31. Lägeravgift 2018 

Bestämdes avgiften för lyssnarlägren i Saxtorp vara oförändrad, dvs 100 kronor per 

helg. 



§ 32. Medlemskap i SDXF 

Beslutades att för 2018 förnya medlemskapet (medlemskap inklusive pappers-

tidning) i riksorganisationen Sveriges DXFörbund. 

§ 33. Föreningens 70-årsjubileum 

Nästa år är det 70 år sedan Malmö Kortvågsklubb grundades. Styrelsen ges i 

uppdrag att planera för en jubileumsaktivitet under hösten 2018. 

§ 34. Webbplatsen 

Beslutades att ansöka om aktivitetsstöd från SDXF för föreningens webbkostnader 

(bedöms till cirka 360 kronor för 2018). Per Eriksson tar kontakt med förbundet. 

§ 35. Lyssnarläger 2018 

Tre lyssnarläger kommer att arrangeras i Saxtorp under vårterminen 2018. Den 17-

18 mars är redan inbokad. Dan Olsson får i uppdrag att boka in den 20-21 januari 

samt ytterligare en helg i mitten/slutet av april. 

§ 36. Övriga ärenden 

Ny flaggstångslina ska inhandlas och monteras. Per Eriksson köper. 

§ 37. Mötet avslutas 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse 

 

Vid protokollet: 
---------------------------------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
Justeringsman: 
---------------------------------------------------------- 
(Göran Norstedt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


