nummer 1 »2016« årgång 36
==================== 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 2015.
När du läser bokslutet kan du se att klubben har ökat sitt kapital med 198.50 SEK. Dock ska
1000 SEK läggas till för höstens läger men samtidigt ska 362.50 tas ifrån då de ska skickas till
Per som lagt ut för webbhotell. Våra klubbläger är ju numera välbesökta och vi har dessutom
fått internationell publicitet. Under rubriken läger tillkommer mat och dryck i samband med
att våra gäster ifrån Nederländerna besökte oss i mars.
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 hoppas vi att få besök
av några pirater ifrån Nederländerna. Är du inte intresserad av att lyssna så kom ut och drick
kaffe/the eller någon annan dryck samt att prata lite.
Dan Olsson, ordförande

==================================================
KALENDARIUM
2016-02-06 – 07
2016-02-28
2016-03-19 – 20
2016-04-23 – 24
2016-11-07

Lyssnarnatt i Saxtorp
Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom
Lyssnarnatt i Saxtorp
Lyssnarnatt i Saxtorp
MKVK fyller 68 år

Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
On Air utkom under 2015 med tre nummer med Dan Olsson som huvudansvarig.
Nyhetsbrevet har i genomsnitt haft fyra sidor.
MKVK har även under detta år varit medlem i SDXF.
MKVK var vid årets DX-Parlament i Falkenberg representerat av Dan Olsson. Övrig
MKVK:are var Lars Wieden.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats fem gånger under året. Vid vårt möte i mars fick vi också
internationellt besök ifrån Nederländerna då Herman, Gjalt och Jos besökte oss.
Under 2015 har Per Eriksson arbetat vidare med hemsidan och utvecklat den. På hemsidan
kan man hitta nyheter samt Piratlistan och Värt Att Veta.
Klubben har under året haft fem styrelsemöten samt ett årsmöte och ett konstituerade möte
hemma hos Jan Thörnblom i Malmö.
Vid årsskiftet hade klubben 22 medlemmar, vilket är en mer än föregående år.
I augusti gjorde klubben en utflykt till Radiomuseet i Ekeby. Tre av klubbens medlemmar och
tre icke medlemmar deltog.
Tre av klubbens medlemmar har besökt SDXF:s anläggning i Parkalompolo.

Kävlinge 15 januari 2016

--------------------- ------Dan Olsson, ordförande

-----------------------------Per Eriksson, sekreterare

----------------------------Hans Kronkvist, kassör

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

Söndag 28/2 2016 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 2015.
§ 7 Val av tre styrelseledamöter, en revisorer 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
hemsida och e-postlista.
§ 11 Mötets avslutande.

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

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb
Räkenskapsår: 15-01-01 – 15-12-31
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Lyssnaravgifter
Hemsidan
Summa rörelseintäkter

1175.00
1982.00
362.50
3519.50

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

275.00
2182.00
465.00
399.00
- 3321.00

Balansräkning
Rörelsens tillgångar
Postgiro
Bankgiro
Summa tillgångar

Ingående balans
11415.47
18477.44
29892.91

Perioden
+ 198.50

Utgående balans
11613.97
18477.44
30091.41

Kävlinge 15 januari 2016

--------------------- ------Dan Olsson, ordförande

-----------------------------Per Eriksson, sekreterare

----------------------------Hans Kronkvist, kassör

Malmö Kortvågsklubb
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015

Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning för år 2015, 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 2015.

Malmö 2016-01-25

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

Nomineringar
Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2016.
Jag nominerar härmed Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till ledamöter i Malmö
Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2016.
Samtliga är tillfrågade och har ställt sig positiva.
Jan Thörnblom

PROTOKOLL FRÅN MALMÖ KORTVÅGSKLUBBS
ÅRSMÖTE, 2015-02-22
Närvarande: Dan Olsson, Göran Norstedt, 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 2015-1 godkänns.
§ 2.
Utlysning av årsmöte
Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse i On Air och
information på webbplats.
§ 3.
Röstlängd
Röstlängden fastställs. Sex närvarande medlemmar enligt ovan.
§ 4.
Val för årsmötesförhandlingarna
Dan Olsson väljs till ordförande för årsmötesförhandlingarna. Per Erikson utses till
mötessekreterare och Göran Norstedt till justeringsman och rösträknare.
§ 5.
Verksamhets- och revisionsberättelser samt bokslut
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
läses, godkänns och läggs till handlingarna.
§ 6.
Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorns förslag beviljas avgående styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 7.
Personval
Jan Thörnblom har nominerat Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till
ledamöter i Malmö Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2015. 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
Diskuteras föreningens verksamhet och framtid.
Resmål för årets traditionella sommar-/höstutflykt diskuteras. Möjligen kan det bli
DR:s långvågsstation i Kalundborg eller Ekeby Radiomuseum.
Styrelsen planerar och återkommer med detaljer.
Klubben bjuder på traditionell smörgåstårta vid lyssnarlägret i Saxtorp 14-15 mars
då vi får besök från samarbetspartnern Shortwave Combination Holland. Dan sköter
inköpen.
Malmö Kortvågsklubb ska förbereda en motion till Sveriges DX-Förbunds årsmöte
på temat länderräkning. Inriktningen är att ersätta nationsgränser med en nordisk zon
som möjliggör QSL-räkning både från exempelvis Köpenhamn, en halv mil bort,
och Parkalompolo, 180 mil från Malmö.
Föreningens arkiv, som fylls på med material skänkt av Kjell Ekholms dödsbo, finns
för närvarande hos Jan. Styrelsen fick i uppdrag att under året skapa en mer
långsiktig plan för hur klubbens historia ska bevaras, förvaras och presenteras.

§ 11.

Konstaterades att e-postlistan på Yahoo för en tynande tillvaro. Styrelsen ges i
uppdrag att undersöka intresset för ett forum av detta slag och kontakta listmaster för
vitalisering eller nedläggning.
Mötet avslutas
Dan Olsson avslutar årsmötet och tackar Jan Thörnblom för värdskapet.

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

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2015-01-31
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ 1.
Mötet öppnas
Ordföranden Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 2.
Föregående styrelsemöte
Protokollet från föregående styrelsemöte, 2014-11-29, lades till handlingarna. Inga
förändringar förutom att mötet 2014-12-27 utgick på grund av styrelsemedlems
frånvaro.
§ 3.
Inför årsmötet
Inga motioner har inkommit inför årsmötet 2015-02-22 (hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5C, Malmö).
Styrelsen ser heller ingen anledning att lägga fram någon särskild proposition.
Kallelse och komplett underlag har publicerats i On Air nr 1/2015.
Materialet finns för nedladdning på föreningens webbplats.
§ 4.
Nästa lyssnarläger
Nästa lyssnarläger blir i Saxtorp 2015-03-14--15. Liksom i fjol får vi besök av
holländska pirater. Allt pekar på fler deltagare än i fjol, både medlemmar och gäster
från Holland.
Per håller i kontakterna med holländarna och svarar för deras övernattning natten
fredag-lördag.
Dan skickar blänkare till DX-Aktuellt om evenemanget och fixar, när vi vet
deltagarantal mm, någon slags gemensam lägermåltid på lördagen. Målsättningen är
att söka aktivitetsbidrag från SDXF för detta.
§ 5.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir det konstitutionerande möte som traditionsenligt hålls efter
årsmötet.
§ 6.
Mötet avslutat
Ordföranden tacka för intresset och avslutar mötet.
Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE
I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2015-03-14
Närvarande: Dan Olsson och Per Eriksson.
§ 7.
Mötet avslutas

§ 8.
§ 9.

§ 10.

§ 11.

Ordföranden hälsar välkommen till dagens konstituerande möte.
Föregående protokoll
Protokollet från årsmötet den 2015-02-22 lästes och lades till handlingarna.
Styrelsens interna arbete
Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist
(kassör) och Per Eriksson (sekreterare).
Firmatecknare
Till firmatecknare för Malmö Kortvågsklubbs postgiro (24 52 74-6) och bankkonto
(8214-919 212 75-2) utsågs Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson som
tecknar de båda kontona var och en för sig.
Mötet avslutat
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2015-04-25
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ 12. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen till dagens styrelsemöte.
§ 13. Föregående protokoll
Protokollet från konstituerande styrelsemöte den 2015-03-14 lästes och lades till
handlingarna.
§ 14. Föreningens ekonomi
Ekonomin är god, även om utgifterna en tid varit fler än vanligt pga uppvakningar,
Hollandsbesök mm. Dan har ansökt om aktivitetsbidrag från SDXF för
lyssnarträffen i mars tillsammans med SWCH.
§ 15. Yahoolistan
MKVK:s numera inaktiva e-postlista på Yahoo administreras av Lars Lind som inte
har varit medlem i klubben på många år. Dan försöker få tag på honom för att
diskutera nedläggning eller överföring av administrationsrättigheterna.
§ 16. SDXF:s årsmöte
Dan utses att representera MKVK vid Sveriges DX-Förbunds årsmöte 2015-05-31 i
Falkenberg.
§ 17. Höstutflykt
Hörby Radioförening arrangerar en ”ljuddag” den 2015-09-12. Dessvärre var
manfallet stort detta datum, varför styrelsen ska återkomma med planer för en
alternativ höstutflykt i mitten/slutet av augusti. Kalundborg och Ekeby
Radiomuseum är möjliga alternativ.
§ 18. Nästa styrelsemöte
Dan kallar till möte vid behov.
§ 19. Mötet avslutat
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2015-10-10
Närvarande: Dan Olsson (ordf), Hans Kronkvist (kassör) och Per Eriksson (sekr).
§ 20. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen till dagens styrelsemöte.
§ 21. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 2015-04-25 lästes och lades till handlingarna.
Noterades att utflykten till Ekeby Radio- och telemuseum lockade sex deltagare och
att ingen av MKVK:s motioner vann gillande vid SDXF:s årsmöte i Falkenberg där
Dan Olsson representerade föreningen.
§ 22. Föreningens ekonomi
Ekonomin är under kontroll. Under sommaren påminde ordföranden dem som inte
betalt årets medlemsavgift.
§ 23. Kommande aktiviteter
Dan Olsson har bokat bord för MKVK:s ”födelsedagskalas” på Pub Vagabond
2015-11-14 klockan 17:00.
Datum för de närmast kommande lyssnarlägren i Saxtorp är 2015-11-28--29 samt
2016-01-02—03.
§ 24. Avgifter för 2016
Medlemsavgiften för 2016 bestämdes till 75 kronor för personer boende i Skåne
samt 25 kronor för medlemmar annorstädes.
Lägeravgiften i Saxtorp fortsätter att vara 100 kronor.
§ 25. The QSL Award
Konstaterades att nomineringstiden för The QSL Award, som MKVK arrangerar
tillsammans med Västkustens DX-Klubb och SWC Holland, pågår. Flera
radiostationer sänder regelbunden reklam för tävlingen.
§ 26. Mötet avslutat
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
I MALMÖ KORTVÅGSKLUBB, 2015-11-28
Närvarande: Dan Olsson (ordf) och Per Eriksson (sekr).
§ 27. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen till dagens styrelsemöte.
§ 28. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 2015-10-10 lästes och lades till handlingarna.
§ 29. Plusgirot
Nordea kommer att från årsskiftet kraftigt höja avgiften för föreningens
Plusgirokonto. Konstaterades att det tyvärr saknas billigare alternativ.
§ 30. Kommande aktiviteter
Förberedelserna för vårens ”piratträff” kan börja på allvar. Dan Olsson har fått
bokningen av Saxtorpslokalen bekräftad för helgen 2016-03-19--20.
§ 31. On Air
En ny utgåva är på gång. Dan Olsson skriver och Per Eriksson distribuerar.

§ 32.

§ 33.

Årsmötesförberedelser
Datum för årsmötet blir 2016-02-28. Förhoppningen är att, traditionsenligt, kunna
träffas hos Jan Thörnblom och om det inte är möjligt har styrelsen beredskap för
alternativ mötesplats.
Övrigt
En del lyssnarnattsutrusning börjar bli sliten. Per Eriksson får i uppdrag att se över
och komplettera antennkoaxerna. Per Eriksson söker även i år aktivitetsstöd från
SDXF för domän- och webbhotellskostnad som avser www.mkvk.se.

Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson

