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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 2012.
När du läser bokslutet kan du se att klubben har minskat sitt kapital med 4 878,25. Detta är
inte så farligt som det låter då olika periodiserade utgifter och inkomster har hamnat på olika
år.
Under året har klubben köpt in en ny antenn, ALA 100 loopantenn och dessutom har klubben
skaffat en egen domän. Våra klubbläger är ju numera välbesökta och vi har dessutom fått
internationell publicitet.
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
2013-02-02 – 03
2013-02-24
2013-03-16 – 17
2013-05-25 – 26
2013-11-07

Lyssnarnatt i Saxtorp
Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom.
Anmälan till 040-12 66 82 eller janthornblom@bahnhof.se
Lyssnarnatt i Saxtorp
Lyssnarnatt i Saxtorp
MKVK fyller 65 år

Anmälan till lyssnarnätter till Dan på 046- 73 54 45 eller gunilla.almolsson@hotmail.com
Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6

Verksamhetsberättelse för 2012
On Air utkom under 2012 med tre nummer med Dan Olsson som huvudansvarig. Den har i
genomsnitt haft fyra sidor.
MKVK har även detta år varit medlem i SDXF.
MKVK var vid SDXF:s årsmöte i Delsbo representerad av Alf Persson. Lars Wieden var
också där men representerade annan klubb.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats sju gånger under året. Glädjande är att intresset för att
lyssna på våra läger har ökat. Klubben har införskaffat en ny antenn, ALA 100. Klubben har
lånat en antennfördelare av Bernt-Ivan Holmberg
Under 2012 har Per Eriksson arbetat vidare med hemsidan och utvecklat den. Klubben har nu
en egen domän där kan man också hitta Värt Att Veta och Piratlistan som medlemmar i
klubben gjort.
Michael Andersson har skött klubbens e-mailring.
Klubben har under året haft 5 styrelsemöten, samt ett årsmöte och ett konstituerade möte
hemma hos Jan Thörnblom i Malmö.
Vid årsskiftet hade klubben 21 medlemmar vilket är lika med föregående år.

Kävlinge 5 januari 2013

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

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

Söndag 24/2 2013 kl.14.00 SNT
Även i år håller vi till hemma hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5 C i Malmö
Anmälan till 040-12 66 82 eller 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 2012.
§ 7 Val av styrelseledamöter, revisor samt revisorsuppleant.
§ 8 Val av valberedning.
§ 9 Avgående styrelsens propositioner och framställningar.
§ 10 Medlemmars, till avgående styrelsen, senast den 15/1 inkomna motioner och
framställningar.
§ 11 Diskussion om verksamhet, finansiering, medlemspublikationen On Air samt
e-postlistan och hemsidan.
§ 12 Mötets avslutande.

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

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

850.00
1800.00
4.50
2654.50

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

550.00
1869.00
3300.00
741.25
600.00
472.50
7532.75

Balansräkning
Rörelsens tillgångar
Ingående balans
Postgiro
13357.47
Bankgiro
18477.44
Summa tillgångar
31834.91

Perioden
- 4878.25

Utgående balans
8479.22
18477.44
26956.66

Kävlinge 5 januari 2013

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

Malmö Kortvågsklubb
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012

Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning för år 2012, 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 2012.

Malmö 2013-01-12

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

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs årsmöte hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5 i Malmö, den 26 februari 2012.
Närvarande: Per Eriksson, Hans Kronkvist (telefon), Dan Olsson och Jan
Thörnblom.
___________________________________________________________________
§1
Ordföranden Dan Olsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Föreslagen dagordning godkändes.
§2

Årsmötet befanns behörigen utlyst.

§3

Röstlängd upprättades. 4 röstberättigade medlemmar.

§4

Valdes Dan Olsson till ordförande för årsmötesförhandlingarna,
Jan Thörnblom valdes till sekreterare, och till justeringsman tillika
rösträknare valdes Per Eriksson.

§5

Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2011 framlades och godkändes.

§6

I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

§7

Inga nomineringar till de olika förtroendeuppdragen hade inkommit.
Omvaldes som styrelseledamöter för ett år: Hans Kronkvist, Dan Olsson
och Lisette Åkesson.
Omvaldes som revisorer för ett år: Jan Thörnblom.
Omvaldes som revisorssuppleant för ett år: Sven Ohlsson.

§8

Inga propositioner förelåg från styrelsen.

§9

Ingen motion hade inkommit till årsmötet.

§ 10

Diskuterades klubbens verksamhet och framtid:
a) En studieresa till Grimetons långvågssändare diskuterades. Lämplig
dag t.ex. lördag 2/6 2012. Eventuellt tillsammans med medlemmar i
Volvo DX-klubb. Dan tar kontakt med dessa.
b) Konstaterades att vår nya hemsida www.mkvk.se blivit mycket
lyckad. Hans fick i uppdrag att lägga en automatisk länk till denna
från vår tidigare.

§ 11

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet
...............................
Jan Thörnblom

Justeras:
............................
Per Eriksson

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs konstituerande styrelsemöte hos
Jan Thörnblom, Kiviksgatan 5 i Malmö, den 26 februari 2012.
Närvarande: Hans Kronkvist (telefon), Dan Olsson, och Jan Thörnblom (adjungerad
sekreterare).

§1

Ordförande Dan Olsson öppnade mötet och föreslagen ordning godkändes.

§2

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Dan Olsson och Jan
Thörnblom.

§3

Föregående mötes protokoll var ej färdigskriver och punkten bordlades till nästa
möte.

§4

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: ordförande Dan Olsson, kassör Hans
Kronkvist, sekreterare Lisette Åkesson

§5

Beslutades att alla i styrelsen är firmatecknare var för sig.

§6

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

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

PROTOKOLL FÖR MALMÖ
KORTVÅGSKLUBB 2012-04-28
Närvarande: Hans Kronkvist och Dan Olsson.
1. Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. Klubben har i år gått ca 2000 SEK minus i år. Det mesta rör en förskjutning av
kostnader sedan förra året och betalning i samband med vår nya e-postdomän.
4. Styrelsen beslöt att köpa in en ny ALA loop. Per fick uppdraget att fixa detta.
Dan har fixat en antennfördelar ifrån Bernt-Ivan Holmberg till n kostnad av 1000
SEK.
5. Styrelsen beslutar att ut se Alf Persson till att representera klubben i samband med
året DX-Parlament i Delsbo.
6. Önskemål om studieresa till Grimeton i augusti. Förslag till datum är 11 eller 25
augusti.
7.
8. På punkten övrigt fanns inget att kommentera.
9. Nästa möte i samband med hösten första lyssnarläger i Saxtorp.
10. Mötet avslutas.

Vid protokollet:________________________
Dan Olsson

PROTOKOLL FÖR MALMÖ
KORTVÅGSKLUBB 2012-09-08
Närvarande: Hans Kronkvist och Dan Olsson.
4. Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
5. Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Klubben har gått 3000:- minus i år. Detta beroende på felinbetalning vid årsskiftet
samt inköp av antennfördelare och en egen domän. Alla medlemmar har betalt
medlemsavgift utom en som Dan tar kontakt med.
6. Bernt-Ivan har inte hört av sig än angående priset på antennfördelarna så Dan tar
kontakt med honom.
5. Grimetonresan blev av 25 augusti med 6 deltagare. Det var 4 ifrån Malmöområdet och
2 ifrån Göteborgsområdet.
11. Alf Persson representerade MKVK vid SDXF:s årsmöte i Delsbo
12. Lisette fyller 50 år och klubben uppvaktar henne på sedvanligt sätt.
13. Nästa möte i samband med nästa lyssnarläger i Saxtorp.
14. Mötet avslutas.

Vid protokollet:________________________
Dan Olsson

PROTOKOLL FÖR MALMÖ
KORTVÅGSKLUBB 2012-10-13
Närvarande: Hans Kronkvist och Dan Olsson.
6. Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
7. Föregående mötesprotokoll godkändes. Dan har kontakt Bernt-Ivan angående
antennfördelarnas pris och han lovade att återkomma när han talat med Lars Jeppesen.
Dan har kontaktat den medlem som ej har betalat medlemsavgiften.
7. Beslöt att klubbens 44-årsdag blir 11/11 17.00 på pub Vagabond.
8. Uppvaktade Hans Kronkvist som blivit 60 år i augusti.
9. Per informerade om SDXF ska ha få en ny webbplats. Diskussion om EA:s framtid
Denna helg i Göteborg.
15. Nästa möte i samband med nästa lyssnarläger i Saxtorp.
16. Mötet avslutas.

Vid protokollet:________________________
Dan Olsson

PROTOKOLL FÖR MALMÖ
KORTVÅGSKLUBB 2012-11-24
Närvarande: Hans Kronkvist och Dan Olsson.
1. Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes. Det blev tyvärr bara två närvarande vid
klubbens 64-års firande på Pub Vagabond.
3. Medlemsavgift för 2013 beslöts till: 75 SEK för skåningar och 25 SEK för övriga.
4. Styrelsen beslöt att även 2013 vara medlem i SDXF och prenumerera på DX-Aktuellt
som pappersformat under 2013.
5. Årsmöte för 2013 hålls hemma hos Jan Thörnblom 24 februari 14.00 SNT.
6. Styrelsen hade inga förslag inför årsmötet 2013.
7. Under punkten övrigt hade styrelsen inget att diskutera.
8. Nästa möte i samband med nästa lyssnarläger i Saxtorp i slutet av januari. Datum
meddelas senare.
9. Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse.

Vid protokollet:________________________
Dan Olsson

