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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 2018. 
 
När du läser bokslutet kan du se att klubben har ökat sitt kapital med 1133,85 SEK.  Året innan 
gjorde klubben en förlust på 1151 SEK, så man kan nästan säga att de två sista åren har vi gått 
plus minus noll. 
 
Jag vill passa på att välkomna er till årsmötet i februari hemma hos JTM på Kiviksgatan 5 C i 
Malmö samt till våra lyssnarnätter i Saxtorp. 
 
Dan Olsson, ordförande 
================================================== 
  KALENDARIUM  
 
2019-02-02-03   Lyssnarnatt i Saxtorp 
2019-02-13  Världsradiodagen 
2019-02-24  Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom 
2019-03-23-24 Lyssnarnatt i Saxtorp 
2019-05-03-05 SDXF:s årsmöte 
2019-11-07  MKVK fyller 71 år  
 
Glöm ej medlemsavgiften 75:- till MKVK:s plusgiro 245274-6. Skriv avsändare samt din 
mejladress på talongen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 
 
Vid årsskiftet hade Malmö Kortvågsklubb 38 medlemmar, vilket är tretton mer än föregående år. 
 
Klubben har under året haft fyra styrelsemöten i Saxtorp, samt ett årsmöte hemma hos Jan 
Thörnblom i Malmö. 
 
DX-läger i Saxtorp har arrangerats fem gånger under året. Målsättningen är att lyssna 
tillsammans tre gånger per säsong. Vid lägret i mars besöktes vi av medlemmar i Västkustens 
DX-Klubb samt internationella gäster ifrån Nederländerna och Tyskland. 
 
On Air utkom under 2018 med tre nummer med Dan Olsson som huvudansvarig. Klubbulletinen 
har i genomsnitt bestått av fyra sidor. 
 
Föreningsmedlemmar som har svårt med egen antenn har under året haft fri tillgång till 
föreningens remoteradio. Denna KiwiSDR är placerad i Hököpinge kyrkby och administrerats 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. 
 
Malmö Kortvågsklubb, Västkustens DX-Klubb och Shortwave Combination Holland utsåg 
traditionsenligt ”Pirate of the Year”. Radio Relmus fick 2018 års utmärkelse. 
 
Fem av klubbens medlemmar har besökt SDXF:s anläggning i Parkalompolo. 
 
MKVK har även under detta år varit ansluten till SDXF.  
 
Åtta medlemmar besökte årets DX-Parlament i Jönköping. Klubben representerades av Per 
Eriksson. 
 
Kävlinge 15 januari 2019 
 
 
 
--------------------- -------                    ------------------------------             -----------------------------     
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 24/2 2019 kl. 14.00 SNT 
 

Även i år håller vi till hemma hos Jan Thörnblom, Kiviksgatan 5 C i Malmö 
Anmälan senast 22/2 2019 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 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 2018. 
§ 7   Val av 3 styrelseledamöter, revisor samt 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. 
§ 11  Mötets avslutande. 
 
 
 
Årsmötet är ej beslutsförande i andra frågor än de på dagordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb 
Räkenskapsår: 2018-01-01 – 2018-12-31  
 
 
Resultaträkning  
 
  
Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter                            1675.00 
Lyssnaravgifter                                            3900.00  
Summa rörelseintäkter                                                                  5575.00 
 
 
Rörelsens kostnader 
Medlemskap i SDXF                                  325.00 
Lokalhyra för stugan i Saxtorp                                             1500.00 
Adm, tfn, porto (avgifter till Plusgirot)                                                                   1101.50 
Hemsidan                            468.75 
Inköp av KIWI-box                          326.10 
Uppvaktning av Jan Thörnblom     300.00 
70-års festen       419.80 
Summa rörelsens kostnader                                           -4441.15   
  
Balansräkning 
 
Rörelsens tillgångar   
  Ingående balans           Perioden                    Utgående balans 
Postgiro  16204.97               +1133.85                   17338.82 
Bankgiro  10270.34                     10270.34 
Summa tillgångar 26475.31                                          27609.16 
 
 
Kävlinge 15 januari 2019 
 
 
--------------------- -------                    ------------------------------             -----------------------------     
Dan Olsson, ordförande                     Per Eriksson, sekreterare             Hans Kronkvist, Kassör                                                  
 

 
 
 
 
 



 
Nomineringar  
 
 
Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2019. 
  
Jag nominerar härmed Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till ledamöter i Malmö 
Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2019. 
 
Samtliga är tillfrågade och har ställt sig positiva. 
  
Jan Thörnblom  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Malmö Kortvågsklubb  
 
 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 
 
Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens räkenskaper och 
förvaltning för år 2018, 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 2018.  

Malmö 2019-01-26 

 

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



 
 
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2018-02-25 I MALMÖ 
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
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 1/2018 godkänns. 

§ 2. Utlysning av årsmöte 
Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse i On Air nr 3/2017 
och nr 1/2018 samt också via information i nyhetsflödet på klubbens webbplats. 

§ 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 2017 
läses, godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 6. Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns förslag beviljas avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

§ 7. Personval 
Jan Thörnblom har nominerat Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till 
ledamöter i Malmö Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2018. 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 
Per Eriksson har motionerat om att alla medlemmar, oavsett bostadsort, ska betala 
samma medlemsavgift. Årsmötet röstar för förslaget och rekommenderar styrelsen 
att sikta på runt 75 kronor när avgiften för 2018 ska bestämmas mot årets slut. 

§ 10. Verksamhet och framtid 
Resmål för årets traditionella höstutflykt diskuteras liksom klubbens 70-årsjubileum. 
Johannamuseet i Skurup är ett möjligt besöksmål. 
I november är det 70 år sedan klubben grundades. Bestämdes att firandet ska ske på 
Pub Vagabond. Tidigare medlemmar och eldsjälar ska bjudas in. Datum bestäms 
senare. 
Klubben bjuder på traditionell smörgåstårta vid lyssnarlägret i Saxtorp 17-18 mars 
då vi får besök från Shortwave Combination Holland och Västkustens DX-Klubb. 
Dan sköter inköpen. 
Föreningens arkiv står kvar hos Jan i ytterligare ett år. 
Diskuterades skanning av tidningarna, men arbetsinsatsen bedömdes inte ligga i 
paritet med nyttan. 

§ 11. Mötet avslutas 
Dan Olsson avslutar årsmötet och deltagarna tackar Jan 
Thörnblom för värdskapet. 

 
Vid protokollet: 
------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
Justeras 
------------------------------- 
(Jan Thörnblom) 
 



PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-01-20 
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per Eriksson 
(sekreterare). 
§ 1. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 
§ 2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte, 2017-11-25, lästes och lades till 
handlingarna. 

§ 3. Inför årsmötet 2018: inkommen motion 
Per har motionerat om att ta bort den rabatterade medlemsavgiften utanför Skåne. 
Styrelsen stöttar förslaget om samma avgift för alla, på nivån 75 kronor, trots att det 
kan innebära litet medlemstapp. 

§ 4. Inför årsmötet 2018: bokslut 
Kommentar till ”förlusten” i bokslutet. Den beror på att avgifterna för lyssnarläger 
registrerade på klubbkontot först efter årsskiftet. I själva verket gick 2017 
ekonomiskt jämnt ut för föreningen. 

§ 5. Piratlägret i mars 
Till lyssnarlägret i Saxtorp den 17-18 mars kommer gäster från Shortwave 
Combination Holland och Västkustens DX-Klubb. 
Dan undersöker något annat ”typiskt svenskt” än smörgåstårta att bjuda på eftersom 
vi har haft det under tidigare träffar.  
Per ska försöka bilda sig en uppfattning om vilka/hur många som kommer, 
eftersom hotellrum för natt fredag-lördag är preliminärbokade. 
Konstaterades att flera av de museer med radioanknytning som skulle vara 
intressanta för studiebesök på lördagen endast har sommaröppet. Vi funderar vidare 
på lördagsaktivitet. 

§ 6. Klubbens 70-årsjubileum 
Föreningens 70-årsjubileum i november firas med middag på, var annars, Pub 
Vagabond. Tidigare och nuvarande medlemmar ska kontaktas med inbjudan. Exakt 
datum bestäms senare för att inte krocka med Mårten Gås, expeditionsresor och 
andra begivenheter. 

§ 7. Föreningens arkiv 
En säkrare placering av arkivet, som idag finns hos Jan, har tagits upp vid flera 
årsmöten. Ingen i styrelsen har plats hemma för arkivet som består av tidningar, 
trycksaker, tävlingsvinster med mera. 
Ett litet utrymme på lagerhotell som Shurgard kostar inemot 2 000 kronor per år. 
Lutar åt att be Jan om fortsatt värdskap för klubbens historia. 

§ 8. Mötet avslutas 
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 
Vid protokollet: 
---------------------------------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 2018-04-21 
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson. 
§ 9. Mötet öppnas 

Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens konstituerande möte. 
§ 10. Föregående protokoll 

Protokollet från årsmötet 2018-02-25 lästes och lades till handlingarna. 
§ 11. Styrelsens interna arbete 

Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist 
(kassör) och Per Eriksson (sekreterare). 

§ 12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden fanns att diskutera. 

§ 13. Mötet avslutat 
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 



 
Vid protokollet: 
---------------------------------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-04-21 
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per 
Eriksson (sekreterare). 
§ 14. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 
§ 15. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte, 2018-01-20, lästes och lades till 
handlingarna. 

§ 16. Remotemottagaren 
Beslutas att köpa den aluminiumlåda som gör KiwiSDR mindre stötkänslig och 
förhoppningsvis bättre isolerad mot störningar. Kostnad cirka 325 kr. 

§ 17. SDXF:s årsmöte, representation 
Beslutas att utse Per Eriksson att representera klubben vid riksorganisation SDXF:s 
årsmöte i Jönköping 2018-05-05. 

§ 18. SDXF:s årsmöte, motioner & propositioner 
Diskuterades klubbens hållning i några av de större ärendena som kommer upp på 
SDXF:s årsmöte. Beslutades att rösta för propositioner om budget och 
avgiftshöjning.  
Ja till motion om nedläggning av märkesprogram.  
Nej till motion om stoppdatum för DX-Aktuellt (då detta anses vara en 
huvudredaktörsfråga). 

§ 19. Höstupptakt 
Det studiebesök som brukar ske i början av/mitten av augusti som höstupptakt 
kommer att gå till Johannamuseet. 

§ 20. Klubbens 70-årsjubileum 
Föreningens 70-årsjubileum firas med middag på Pub Vagabond. Datum och tid 
bestämdes preliminärt till 2018-10-27 kl 18:00. Dan håller i kontakterna med puben 
och bjuder även in tidigare medlemmar. 

§ 21. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden fanns att diskutera. 

§ 22. Mötet avslutas 
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 
Vid protokollet: 
---------------------------------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-10-13 
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per Eriksson 
(sekreterare). 
§ 23. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 
§ 24. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte, 2018-04-21, lästes och lades till 
handlingarna. 

§ 25. Medlemsavgift 2019 
Medlemsavgiften i MKVK för 2019 beslutas till 75 kronor. Samma avgift för alla, 
oavsett bostadsort, från och med kommande årsskifte enligt årsmötesbeslut. 

§ 26. Klubbens 70-årsjubileum 
Föreningens 70-årsjubileum firas på Pub Vagabond 2018-10-28 kl 18:00. Dan 



meddelar att nio nuvarande och före detta medlemmar hittills har anmäl deltagande. 
Per ska påminna om evenemanget på webben. 
Alla äter/dricker enligt egen smak och plånbok. Föreningen står dock för eventuellt 
SDXF-representanters nota. 

§ 27. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden fanns att diskutera. 

§ 28. Mötet avslutas 
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

 
Vid protokollet: 
---------------------------------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-11-24 
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per 
Eriksson (sekreterare). 
§ 29. Mötet öppnas 

Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte. 
§ 30. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte, 2018-10-13, lästes och lades till 
handlingarna. 

§ 31. Uppvaktning 
Klubben uppvaktar Jan Thörnblom på 80-årsdagen med ett presentkort för 300 kr på 
Kjell & Co. 

§ 32. Föreningens jubileum 
Malmö Kortvågsklubbs 70-årsfest 2018-10-28 lockade elva deltagare som hade 
riktigt trevligt på Pub Vagabond. 

§ 33. Sveriges DX-Förbund 
Beslutades om fortsatt medlemskap i riksorganisationen Sveriges DX-Förbund 
(SDXF) under 2019. Vi väljer medlemskap med papperstidning 

§ 34. Årsmöte 
Jan Thörnblom erbjuder sig tacksamt att vara värd för ännu ett av klubbens 
årsmöten. Det hålls som vanligt sista söndagen i februari, vilket innebär 2019-02-24. 

§ 35. Vårens piratläger 
Per kontaktar Shortwave Combination Holland för att höra om det finns intresse för 
ett piratlyssnarläger i Saxtorp till våren. Vi är flexibla när det gäller datum. Dan 
avvaktar med att boka in vårsäsongens träffar innan vi vet närmare besked. 

§ 36. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden fanns att diskutera. 

§ 37. Mötet avslutas 
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse. 

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


