nummer 1 »2014« årgång 34
=====================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 2013.
När du läser bokslutet kan du se att klubben har ökat sitt kapital med 2789.25. 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. 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 drick
kaffe/the eller någon annan dryck samt att prata lite.
Dan Olsson, ordförande

==================================================
KALENDARIUM
2014-02-08 – 09
2014-02-23
2014-03-22 – 23
2014-04-26 – 27
2014-06-07 – 08
2014-11-07

Lyssnarnatt i Saxtorp
Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom. Anmälan senast 22/2.
Lyssnarnatt i Saxtorp
Lyssnarnatt i Saxtorp
SDXF:s årsmöte i Norrköping
MKVK fyller 66 år

Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6

Verksamhetsberättelse för 2013
On Air utkom under 2013 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 Göteborg representerad av Dan Olsson. Övriga MKVK:are
som var där, Tor-Henrik Ekblom, Per Eriksson, Hans Kronkvist, Alf Persson och Lars Wieden.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats sju gånger under året. Glädjande är att intresset för att
lyssna på våra läger har ökat.
Per Eriksson har underhållit föreningens webbplats. Under 2013, ett och ett halvt år efter
relanseringen, passerades 100.000 sidvisningar. På sajten kan man hitta klubbinformation,
allmänna radionyheter, Piratlistan samt Värt Att Veta.
Michael Andersson har skött klubbens e-mailring.
Klubben har under året haft 3 styrelsemöten och ett konstituerade möte i Saxtorp samt ett
årsmöte hemma hos Jan Thörnblom i Malmö.
Vid årsskiftet hade klubben 24 medlemmar vilket är 3 mer än föregående år.
Den 10 augusti gjorde klubben en utflykt till Ringsteds radiomuseum. Tre av klubbens
medlemmar deltog och två kom från Danish Shortwave Club International.
Fyra av klubbens medlemmar har besökt SDXF:s anläggning i Parkalompolo. Tyvärr med
dåligt resultat.

Kävlinge 15 januari 2014

____________________ ______________________
Dan Olsson, ordförande, Per Eriksson, sekreterare,

_____________________________
Hans Kronkvist, kassör

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

Söndag 23/2 2014 kl.14.00 SNT
Även i år håller vi till hemma hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5 C i Malmö
Anmälan till: janthornblom@bahnhof.se eller 040-12 66 82 eller 0737-82 31 96 senast 22/2

Dagordning
§ 1 Dagordningens godkännande.
§ 2 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
§ 3 Upprättande av röstlängd.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för dagen samt en 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 2013.
§ 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
e-postlistan och hemsida.
§ 11 Mötets avslutande.

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

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb
Räkenskapsår: 13-01-01 – 13-12-31
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Lyssnaravgifter
Plusgiro
Summa rörelseintäkter

1425.00
4500.00
450.00
6375.00

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

275.00
2100.00
298.75
912.00
-3585.75

Balansräkning
Rörelsens tillgångar
Postgiro
Bankgiro

Ingående balans
8479.22
18477.44

Summa tillgångar

26956.66

………………………..
Dan Olsson, ordförande,

Perioden
+ 2789.25

……………………………
Per Eriksson, sekreterare,

Utgående balans
11268.47
18477.44
29745.91

………………………
Hans Kronkvist, kassör

Malmö Kortvågsklubb
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning för år 2013, 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 2013.

Malmö 2014-01-06

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

________________________________________________________________________

Nomineringar
Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2014.
Jag nominerar härmed Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till ledamöter i Malmö
Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2014.
Samtliga är tillfrågade och har ställt sig positiva.
Jan Thörnblom

Protokoll fört vid Malmö Kortvågsklubbs årsmöte hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5 i Malmö, den 24 februari 2013.
Närvarande: Hans Kronkvist, Göran Norstedt, Sven Ohlsson, Dan Olsson (telefon) 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. 5 röstberättigade medlemmar.

§4

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

§5

Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012 framlades och
godkändes.

§6

I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§7

Inga nomineringar till de olika förtroendeuppdragen hade inkommit.
Omvaldes som styrelseledamöter för ett år: Hans Kronkvist, Dan Olsson samt nyvaldes Per Eriksson
också för ett år.
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:
Förslag om att genomföra något slags studiebesök under sommaren framlades och diskuterades.
Radiomuseet i Ekeby nämndes som ett tänkbart alternativ. Dan kollar om det finns något intressant i
Småland samt uppmanade till att komma med flera förslag till nästa lyssnarläger.

§ 11

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

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

Justeras:

........................................
Hans Kronkvist

Protokoll från konstituerande möte i Malmö Kortvågsklubb,
2013-03-16
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ l. Ordftöranden hälsar välkommen till dagens konstituerande möte.
§ 2. Protokollet från årsmötet den 2013-02-24 lästes och lades till handlingarna.
§ 3. Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per
Eriksson (sekreterare).
§ 4. Till firmatecknare för Malmö Kortvågsklubbs postgiro (24 5274-6) 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.
§ 5. Styrelsen möts nästa gång i samband med lyssnarlägret i Saxtorp 2013-05-25--26.

§ 6. Mötet avslutas med att ordföranden tackar for visat intresse.
Vid protokollet:
(Per Eriksson)

Protokoll från styrelsemöte i Malmö Kortvågsklubb, 2013-05-25
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ 1. Ordföranden hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 2. Protokollet från konstituerande styrelsemötet den 2013 -03 -l 6 lästes och lades till handlingarna.
§ 3. Styrelsen utsåg Dan Olsson till föreningens representant vid Sveriges DX-Förbunds årsmöte. Hans
Kronkvist och skulle ingen av dem båda kunna delta i mötet för Per Eriksson klubbens talan.
§ 4. Årsmötesunderlaget till Sveriges DX-Förbunds årsmöte gicks igenom. Malmö Kortvågsklubb tillstyrker
förbundsledningens föreslagna verksamhetsplan och budgetförslag. Inga invändningar heller mot
propositionen om ett antal smärre stadgeändringar.
§ 5. Datum för höstupptakten, med ett besök på radiomuseet i danska Ringsted, bestämdes till den 11 augusti.
Avresa från Malmö runt klockan 09:30 med hemkomst på eftermiddagen.
§ 6. Preliminära datum för höstens radiolyssnarläger i Saxtorp: 2013-09-28--29, 2013-l 0-26--27 samt
2013-11-30--12-01. Om det finns intresse kan det bli ett fjärde läger runt jul/nyår. MKVK firar dessutom
65-år under hösten och med anledning av det planerar vi att ses "på lokal" runt den 2013-11-09.
§ 7. Den ekonomiska rapporten visar på en god situation.
§ 8. Behov finns av ytterligare en antennfördelare. Frågan om köp bordläggs i väntan på att vi hittar önskad
produkt.
§ 9. Nästa styrelsemöte genomförs i samband med utflykten till Ringsted.
§ 10. Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
(Per Eriksson)

Protokoll från styrelsemöte i Malmö Kortvågsklubb, 2013-11-30
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ l. Ordföranden hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 2. Protokollet från styrelsemötet den 2013-05-25 lästes och lades till handlingarna.
§ 3. Medlemsavgiften for 2014 bestämdes oförändrad till 75 kronor för lokalmedlemmar i Skåne. Boende i
övriga delar av Sverige och utomlands betalar 25 kronor.
§ 4. Avgiften för att under 2014 deltaga i DX-läger beslutades också vara oförändrad, dvs 100 kronor per natt.
§ 5. Beslutades att Malmö Kortvågsklubb ska vara anslutet till Sveriges DX-Förbund även under 2014.
§ 6. För 2014 väljer klubben väljer pappersversionen av DX-Aktuellt att skickas till Dan Olsson.
§7. Plats för årsmötet i februari 2014 diskuterades. Dan tillfrågar Jan om han traditionsenligt vill vara värd.
Annars kan Per och Göran tänka sig att öppna sina hem.
§ 8. Eftersom intresse fanns bestämdes om ett extrainsatt lyssnarläger i Saxtorp mellan jul och nyår.
Datum: 2013-12-28--29.
§ 9. Goda besökssiffror sporrar till att fortsätta driva klubbens webbplats. Kostnaden för domän och webbhotell

för 2014 hamnar på cirka 300 kronor.
§ 10. Nästa styrelsemöte hålls vid lyssnarträffen 2013-12-28--29.
§ I l. Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
(Per Eriksson)

Protokoll från styrelsemöte i Malmö Kortvågsklubb, 2013-12-28
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ l. Ordföranden hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 2. Protokollet från styrelsemötet den 2013-11-30 lästes och lades till handlingarna.
§ 3. Datum för vårsäsongens lyssnarläger bestämdes till 1-2 februari, 22-23 mars och 26-27 april.
§ 4. Inför bokslut och årsmöte konstaterades att föreningens ekonomi är god med en kassabehållning på samma
nivå som under senare år.
Sista dagen att lämna in motioner till årsmötet är den l5 januari.
Årsmöte hålls den 23 februari kl 14:00 hemma hos Jan Törnblom, Kiviksgatan 5C, Malmö.
§ 5. Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
(Per Eriksson)

