nummer 1 »2020« årgång 40
=====================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 hittar du kallelsen till årsmötet samt
klubbens bokslut för 2019.
Som ni kan se så fyller vår klubbtidning i år 40 år. Sedan ett antal år tillbaka är den betydligt
mindre än den var under de första 23 åren.
När du läser bokslutet kan du se att klubben har minskat sitt kapital med 155,75 SEK. För första
gången har vi dessutom behövt betala skatt (på den vinst som klubben gjorde under
verksamhetsåret 2018).
Jag vill passa på att välkomna er till årsmötet i februari hemma hos JTM på Kiviksgatan 5c i
Malmö samt på våra lyssnarnätter i Saxtorp.
Dan Olsson, ordförande

==================================================
KALENDARIUM
2020-01-18–19
2020-02-13
2020-02-23
2020-03-21–22
2020-04-25–26
2020-05-10
2020-11-07

Lyssnarnatt i Saxtorp
Världsradiodagen
Årsmöte 14.00 hemma hos Jan Thörnblom
Lyssnarnatt i Saxtorp
Lyssnarnatt i Saxtorp
SDXF:s årsmöte
MKVK fyller 72 år

Glöm inte medlemsavgiften för 2020, 75 SEK, till MKVK:s plusgiro 245274-6

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

Söndag 23/2 2020 kl.14.00 SNT
Även i år håller vi till hemma hos Jan Thörnblom,
Kiviksgatan 5 C i Malmö
Anmälan senast 21/2 2020 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 2019.
§ 7 Val av tre styrelseledamöter, en revisor och en revisorssuppleant.
§ 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 inte beslutför i andra frågor än de på dagordningen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019
Vid årsskiftet hade Malmö Kortvågsklubb 36 medlemmar, vilket är två mindre än föregående år.
Klubben har under året haft fyra styrelsemöten samt årsmöte hemma hos Jan Thörnblom i
Malmö.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats fem gånger under året.
On Air utkom under 2019 med tre nummer. Klubbtidningen har Dan Olsson som huvudansvarig
den har i genomsnitt innehållit fyra sidor.
Föreningsmedlemmar som har svårt med egen antenn har under året haft fri tillgång till
föreningens remoteradio. Denna Kiwi SDR står i Hököpinge kyrkby och administreras 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.
Malmö Kortvågsklubb, Västkustens DX-Klubb och Shortwave Combination Holland delade i
augusti, för tredje året i rad, ut priset Pirate of the Year. Dr. Tim utsågs till årets mest QSLvänliga fria station.
Fem av klubbens medlemmar har besökt SDXF:s lyssnaranläggning i Parkalompolo.
MKVK har även under detta år varit ansluten till SDXF.
Sex medlemmar från MKVK besökte årets DX-Parlament i Jönköping. Klubben representerades
av Hans Kronkvist.
Kävlinge 15 januari 2020

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

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

----------------------------Hans Kronkvist, Kassör

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb
Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Lyssnaravgifter
Summa rörelseintäkter

2250.00
1600.00
3850.00

Rörelsens kostnader
Medlemskap i SDXF
Lokalhyra för stugan i Saxtorp
Adm, tfn, porto (avgifter till Plusgirot)
Webbhotell (MKVK.se)
Inköp, reservdel till Kiwi SDR
Inköp, antenntråd
Skatt
Summa rörelsens kostnader

325.00
1200.00
1103.00
468.75
84.00
575.00
250.00
-4005.75

Balansräkning
Rörelsens tillgångar
Postgiro
Bankgiro
Summa tillgångar

Ingående balans
17338.82
10720.34
27609.16

Perioden
-155.75

Utgående balans
17183.07
10270.34
27453.41

Kävlinge 15 januari 2020
--------------------- ------Dan Olsson, ordförande

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

----------------------------Hans Kronkvist, Kassör

Malmö Kortvågsklubb
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens räkenskaper och
förvaltning för år 2019, 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 2019.

Malmö 2020-01-15
..................................................
Jan Thörnblom

_____________________________________________
Nomineringar
Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2020.
Jag nominerar härmed Per Eriksson, Hans Kronkvist och Dan Olsson till ledamöter i Malmö
Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2020.
Alla tre är tillfrågade och har ställt sig positiva.
Jan Thörnblom
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2019-02-24 I MALMÖ
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)

Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist, Lisette Åkesson och Jan Thörnblom.
§ 1.
Dagordning
Föreningens ordförande Dan Olsson hälsar välkommen och förklarar årsmötet
öppnat. Den dagordning som publicerats i On Air nr 1/2019 godkänns.
§ 2.
Utlysning av årsmöte
Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse i On Air nr 3/2018
och nr 1/2019 samt också via information i nyhetsflödet på klubbens webbplats.
§ 3.
Röstlängd
Röstlängden fastställs. Fyra närvarande medlemmar enligt ovan.
§ 4.
Val för årsmötesförhandlingarna
Dan Olsson väljs till ordförande för årsmötesförhandlingarna. Jan Thörnblom utses
till mötessekreterare och Lisette Åkesson att justera dagens protokoll samt att

§ 5.
§ 6.
§ 7.

§ 8.
§ 9.
§ 10.

§ 11.

fungera som rösträknare.
Verksamhets- och revisionsberättelser samt bokslut
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
läses, godkänns och läggs till handlingarna.
Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorns förslag beviljas avgående styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Personval
Jan Thörnblom har nominerat Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist till
ledamöter i Malmö Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2019. Samtliga
väljs om för ett år.
Jan Thörnblom väljs till revisor för ett år. Lisette Åkesson väljs till
revisorssuppleant, också för en period om ett år.
Propositioner
Noteras att avgående styrelse inte har några propositioner och framställningar att
lägga fram.
Motioner
Inga motioner till årsmötet har inkommit.
Verksamhet och framtid
Styrelsen har inte hittat någon lösning på placering av klubbens arkiv vilket innebär
att det blir kvar hos Jan Thörnblom i ytterligare ett år. Dan Olsson meddelar dock att
han har möjlighet att hysa det i sitt förråd om det skulle bli nödvändigt.
Förslag framförs om att styrelsen bör försöka få SDXF att placera en SDR-mottagare
i norra delen av landet.
Resmål för årets traditionella höstutflykt diskuteras och eftersom förra årets besök på
Johannamuseet i Skurup inte blev av står detta kvar som resmål även detta år. Även
Tekniska Museet i Helsingör diskuteras.
Mötet avslutas
Dan Olsson tackar för visat intresse samt avslutar mötet

Vid protokollet:

------------------------------(Jan Thörnblom)

Justeras

------------------------------(Lisette Åkesson)

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 2019-03-23
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson.
§ 1.
Mötet öppnas
Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens konstituerande möte.
§ 2.
Föregående protokoll
Protokollet från årsmötet 2019-02-24 lästes och lades till handlingarna.
§ 3.
Styrelsens interna arbete
Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist
(kassör) och Per Eriksson (sekreterare).
§ 4.
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns att diskutera.
§ 5.
Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.

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

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-03-23
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per
Eriksson (sekreterare).
§ 6.
Mötet öppnas
Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 7.
Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte, 2018-11-24, lästes och lades till
handlingarna.
§ 8.
Aktiviteter 2019
Inget ytterligare lyssnarläger planeras för vårsäsongen. Som höstupptakt, under
andra hälften av augusti, diskuterade vi kring besök på antingen Johannamuseet i
Skurup eller Danmarks Tekniske Museum i Helsingör. Dan undersöker öppettider
mm.
§ 9.
Föreningens arkiv
En säkrare placering av arkivet, som idag finns hos Jan, har tagits upp vid flera
årsmöten. Klubbens historia består av ett par kartonger med bland annat tidningar,
trycksaker och tävlingsvinster. Dan kan efter sin flytt upplåta gratis
förvaringsutrymme.
§ 10. Klubbrepresentant vid SDXF:s årsmöte
Sveriges DX-Förbunds årsmöte 2019 hålls i Jönköping den 3-5 maj. Hans utses att
representera Malmö Kortvågsklubb.
§ 11. Ekonomi
Ett antal medlemmar har inte betalt medlemsavgift för 2019. Dan påminner.
§ 12. Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-09-14
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)

Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per
Eriksson (sekreterare).
§ 13. Mötet öppnas
Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 14. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte, 2019-03-23, lästes och lades till
handlingarna.
§ 15. Arkivet
Dan har flyttat tidningar och böcker från Jan Thörnblom till sitt förråd. Viss
sortering och utrensning är gjord.
Beslutades att bjuda ut ett antal överexemplar av gamla WRTH till självkostnadspris
(100 kr plus eventuellt porto för dem alla) i DX-Aktuellt. Säljs inte böckerna skänks
de till DX-Vännernas auktion vid kommande
DX-Parlament.
Kvar att flytta från Jan är pokaler och priser. Samlingen är rätt utrymmeskrävande
och vi behöver först ta ställning till vad som ska behållas.
§ 16. Medlemsläget

§ 17.

§ 18.
§ 19.

Det går aningen trögt att få in medlemsavgifter för 2019. Dan skickade ut
påminnelser i somras och fortfarande saknas inbetalning från ett halvdussin
medlemmar. Ytterligare en påminnelse till kommer att gå ut innan de aktuella
personerna stryks ur registret.
Tyvärr har vår mångårige medlem Evald Markheden avlidit
Föreningens 71-årsfirande
Flera av ”födelsedagsmiddagarna” på Pub Vagabond under senare år har varit dåligt
besökta.
Beslutades att i år fira klubben i samband med lyssnarlägret i Saxtorp 2019-11-02–
03.
Klubbens KiwiSDR
I oktober har klubbens KiwiSDR varit online i tre år. Per har bytt gnisslande fläktar i
mottagarens metallkåpa. Kostnad 84 kr, vilken godkändes.
Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-12-07
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per
Eriksson (sekreterare).
§ 20. Mötet öppnas
Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 21. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte, 2019-09-14, lästes och lades till
handlingarna.
§ 22. Inköp
Dan har köpt 400 meter antenntråd till en kostnad av 575 kronor för att fräscha upp
innehavet och kompensera för det som stals i skogen under lyssnarlägret i
september.
Per har betalt webbhotell hos One.com för ytterligare ett år, cirka 470 kronor. Dan
har skickat in ansökan om föreningsbidrag på detta belopp till Sveriges DXFörbund.
§ 23. Medlemskap i SDXF
Beslutades om fortsatt anslutning till Sveriges DX-Förbund. Klubben betalar för
medlemskap inklusive tryckt tidning för 2020.
§ 24. Årsmöte 2020
Jan ställer tacksamt upp som värd för årsmötet som hålls 2020-02-23. Dan
sammanställer årsberättelse och ser till att revisor får räkenskaperna.
§ 25. Lyssnarläger under våren 2020
Vårens så kallade Piratläger är redan bestämt och bokat till 2020-03-21–22. Datum
för de båda andra lägren beslutades till 2020-01-18–19 samt 2020-04-25–26
§ 26. Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
---------------------------------------------------------(Per Eriksson)

