nummer 1 »2012« årgång 32
=====================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 2011.
När du läser bokslutet kan du se att klubben har ökat sitt kapital med 2116 SEK. Detta speglar
inte verkligheten utan att betalning på 1175 försvann in posthanteringen så egentligen var
vinsten 939 SEK.
Jag vill meddela att jag har en ny adress: gunilla.almolsson@hotmail.com. Glöm den gamla.
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. Är du inte intresserad av att lyssna så kom ut
och drick kaffe/the eller någon annan dryck samt att prata lite ”skit”.
Dan Olsson, ordförande

==================================================
KALENDARIUM
2012-01-28 – 29
2012-02-26
2012-03-10 – 11
2012-04-28 – 29
2012-06-01 – 03
2012-11-07

Lyssnarnatt i Saxtorp
Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom
Lyssnarnatt i Saxtorp
Lyssnarnatt i Saxtorp
DX-Parlament i Delsbo
MKVK fyller 64 år

Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6

Verksamhetsberättelse för 2011
On Air utkom under 2011 med tre nummer med Dan Olsson som huvudansvarig. Den har i
genomsnitt haft två sidor.
MKVK har även detta år varit medlem i SDXF.
MKVK var vid SDXF:s årsmöte i Motala representerad av Jan Thörnblom. Lars Wieden och
Alf Persson var också där men representerade annan klubb.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats sex gånger under året. Glädjande är att intresset för att
lyssna har ökat. Tyvärr så har lyssnandet begränsas av att vi bara har haft en antennfördelare
Under 2011 har Hans Kronkvist arbetat vidare med hemsidan och den finns nu också som
länk under SDXF. På hemsidan kan man också hitta Värt Att Veta och Piratlistan som
medlemmar i klubben gjort.
Klubben har under året haft 5 styrelsemöten, samt ett årsmöte hemma hos Jan Thörnblom i
Malmö.
Vid årsskiftet hade klubben 21 medlemmar vilket är två färre än föregående år.

Kävlinge 15 januari 2012

____________________ ______________________ _____________________________
Dan Olsson, ordförande, Lisette Åkesson, sekreterare,
Hans Kronkvist, kassör

Kallelse till årsmöte i MKVK
Härmed kallas alla medlemmar och andra intresserade till MKVK:s årsmöte

Söndag 26/2 2011 kl.14.00 SNT
Även i år håller vi till hemma hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5 C i Malmö

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 2011.
§ 7 Val av tre styrelseledamöter, en revisor samt en revisorsuppleant.
§ 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 samt
e-postlistan.
§ 11 Mötets avslutande.

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

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb
Räkenskapsår: 11-01-01 – 11-12-31
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Lyssnaravgifter
Summa rörelseintäkter

975.00
2500.00
3475.00

Rörelsens kostnader
Medlemskap i SDXF
Förbrukningsmaterial
Lokalhyra för stugan i Saxtorp
Adm, tfn, porto (avgifter till Plusgirot)
Summa rörelsens kostnader

-0.00
-0.00
-900.00
-459.00
-1359.00

Balansräkning
Rörelsens tillgångar
Postgiro
Bankgiro

Ingående balans
11241.47
18477.44

Summa tillgångar

29718.91

Perioden
+2 116.00

Utgående balans
13357.47
18477.44
31834.91

Malmö Kortvågsklubb
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011

Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning för år 2011, 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 2011.

Malmö 2012-01-09

...................................................
Jan Thörnblom

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs möte i Saxtorp 29/1 - 2011
Närvarande: Hans Kronkvist, Dan Olsson, och Lisette Åkesson

§1

Ordförande Dan Olsson öppnade mötet och föreslagen dagordning godkändes.

§2

Föregående mötesprotokoll godkändes. Dock finns en liten rättelse i form av att
MKVK fortsätter att få Eter-Aktuellt under 2011.

§3

Motion inkommen från Jan Thörnblom som går ut på att MKVK:s
mötesprotokoll ska publiceras på MKVK:s hemsida. Mötet beslutade att stötta
motionen som tas upp igen på årsmötet.

§4

Vårens aktiviteter förutom lägren. Förslag kom fram i form av ett eventuellt
besök på Grimeton, samt kanske ett besök på Rolf Bergendorfs Radiomuseum i
Lessebo om det fortfarande finns. Åker vi till Lessebo kan det vara aktuellt att ta
kontakt med Hasse Mattisson som är en av landets mest aktiva dx-are och som
håller till i Bergdala några kilometer därifrån.

§5

Inför årsmötet. Jan Thörnblom efterlyser den gamla sekreterarpärmen eftersom
han håller på med en utvidgad historik av vår klubb och behöver titta i
mötesanteckningar. På årsmötet tas konstituerande möte direkt.

§6

Övrigt. Mötet tog upp planer kring fjärrstyrning från QTH Saxtorp med en Perseus,
om detta är genomförbart. Även antennplaner togs upp, med tanke på byggandet ute
i skogen som hindrar oss att dra långa antenner. Finns en lösning i form av en
koaxialkabel som det gör det möjligt för antennen att börja lite längre söderut?
Kanske skulle detta göra det möjligt att komma förbi de hinder som byggs. Dan
Olsson nämnde att han kanske inte i framtiden skulle kunna hålla koll på utrustning
eller antenner eftersom han går i flyttplaner.

§7

Nästa möte. Ett ”vanligt möte” kommer att hållas i vår i Saxtorp under en
lyssnarträff.

§8

Mötet avslutas

Vid protokollet

.....................................
Lisette Åkesson

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs årsmöte i Malmö 27/2 2011
Närvarande: Hans Kronkvist, Sven Ohlsson, Dan Olsson, Jan Thörnblom och Lisette
Åkesson.
§1

Dagordningens godkännande. Föreslagen dagordning godkändes.

§2

Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. Mötet ansågs av alla vara behörigen
utlyst.

§3

Upprättande av röstlängd. De närvarande vid mötet utgjorde röstlängd.

§4

Val av ordförande, sekreterare för dagen, samt justeringsman för årsmötets
protokoll och tillika rösträknare. Mötet utsåg ordinarie ledamöter för
uppgifterna.

§5

Framläggande och fråga om godkännande av verksamhets- och
revisonsberättelse samt bokslut. Samtliga detaljer fick mötets godkännande.

§6

Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Jan
Thörnblom tillstyrkte ansvarsfrihet och rekommenderade detta till årsmötet.

§7

Val av tre styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant. Jan Thörnblom
föreslog omval på samtliga poster, vilket mötet också senare godkände. I nuläget
finns dock i praktiken inte revisorsuppleant.

§8

Avgående styrelsens propositioner och framställningar. Inga fanns inför detta
årsmöte.

§9

Medlemmars, till den avgående styrelsen, senast den 15 januri inkomna
motioner och framställningar. Jan Thörnbloms motion om att publicera MKVK:s
mötesprotokoll på hemsidan och i On Air kunde bifallas på mötet.

§10

Diskussion om verksamheten. Jan Thörnblom arbetar på MKVK:s historik och
har scannat in en hel del material, och detta bör slutligen publiceras på MKVK:s
hemsida.
Mötet stöttade idén om att publicera denna historik och tackade Jan för ett fint
arbete.
Även eventuella nya antenner i Saxtorp diskuterades med anledning av byggandet
som nu gör det omöjligt att dra långa antenner. Mötet beslutade i denna fråga om att
helt enkelt vänta till höstsäsongen då man kommer att veta mer om hur bebyggelsen
kommer att se ut. Slutligen, Dan Olsson tog upp SDXF:s DX-Parlament som
kommer att hållas den 1-3 juli - 2011.

§11

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras:

.....................................
Lisette Åkesson

......................................
Jan Thörnblom

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs konstituerade möte i Malmö 27/2 2011

Närvarande: Hans Kronkvist, Sven Ohlsson, Dan Olsson, Jan Thörnblom och Lisette
Åkesson.

§1

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens konstituerade möte.

§2

Årsmötets protokoll lästes upp.

§3

Styrelsen konstituerade sig enligt ovan nämnda protokoll.

§4

Firmatecknare för postgiro 24 52 74 – 6, samt för
bankkonto 8214 – 9,1 921 275 – 2.
Firmatecknare blev Dan Olsson, Hans Kronkvist, samt Lisette Åkesson var och en för
sig.

§5

Mötet avslutades.

Vid protokollet

.....................................
Lisette Åkesson

PROTOKOLL FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB 2011-06-20
Närvarande: Lisette Åkesson och Dan Olsson
1. Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. Klubben har i år gått 416 SEK minus. Utgifter har varit kostnader för
Plusgirot och inkomster har varit medlemsavgifter. Vid månadsskiftet
juni/juli kommer 1100 SEK in för inkomster av läger och 900 SEK utbetalas
för hyra av stugan.
4. Hans har uppdaterat hemsidan.
5. Styrelsen beslutar att utse Jan Thömblom till att representera klubben i
samband med årets DX-Parlament i Motala 2-3 juli.
6. Klubben har av Jan Thömblom fatt antenntråd så att vi har kunnat laga
antennen i Saxtorp.
Dan tar kontakt-med Stefan Wikander angående en ny antennfördelare.

7. Nästa möte i samband med höstens första lyssnarläger i Saxtorp.
8. Mötet avslutas.

Vid protokollet:
Dan Olsson

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs möte i Saxtorp 15/10 - 2011
Närvarande: Hans Kronkvist, Dan Olsson, och Lisette Åkesson

§1

Ordförande Dan Olsson öppnade mötet och föreslagen dagordning godkändes.

§2

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§3

Ekonomi. Klubben har hittills såhär långt i år en vinst på 191 kr.

§4

Antenner/Antennfördelare. Klubbens Rohde-Schwartz från anno dazumal har lagt
av, och ordförande har därför med mandat från styrelsen tagit kontakt med bl a
Bernt-Ivan Holmberg för att försöka få tag på en liknande. Denna apparat fungerar
oerhört bra för klubbens behov och kan man hitta ett liknande ex i samma gott skick
är detta bästa alternativet eftersom ingen tillverkar dessa antennfördelare längre.

§5

Regionalt DX-möte. Alf Persson från SDXF:s framtidsgrupp kommer till MKVKmötet den 26 november, som kommer att bli ett lite större möte med fler besökare.

§6

Vagabond. Går av stapeln den 6/11 17.00. Detta är en söndag och bör passa flera.

§7

Övrigt. Två medlemmar har inte betalt medlemsavgift i år samt i fjol. De har inte
hört av sig trots påstötningar via mailen. Kubben har i alla fall fått en ny medlem.

§8

Nästa möte. Kommer som nämnts att gå av stapeln 26-27/11 ute i Saxtorp.

§9

Mötet avslutas. Ordförande tackade för medlemmarnas och styrelsens intresse.

Vid protokollet

.....................................
Lisette Åkesson

PROTOKOLL FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB 2011-11-26
Närvarande: Hans Kronkvist och Dan Olsson.
1. Ordförande hälsade välkommen till dagens möte tillika årets sista.
2. Till föregående mötesprotokoll kunde tilläggas att vi ej hade antennfördelaren som vi hade
önskat.
3. Ekonomin är oförändrad sedan förra mötet.
4. Beslöt om att medlemsavgiften för 2012 ska 75 SEK för skåningar och 25 SEK för övriga.
5. Klubben beslöt att vara medlem i SDXF för nästa år och Eter-Aktuellt i pappersform.
6. Årsmötet 2012 hålls hemma hos Jan Thörnblom 26 februari 14.00 SNT.
7. På punkten övrigt fanns inget att tillägga:
8. Nästa möte blir i samband med nästa års första DX-läger.
9. Mötet avslutade och ordföranden tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Dan Olsson

