nummer 1 »2021« årgång 44
=====================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 2020.
En del aktiviteter har under året ställs in på grund av Covid-19, bl.a. höstutflykt och årets DXParlament. Lägren har hållits på Corona-avstånd i Saxtorp.
När du läser bokslutet kan du se att klubben har ökat sitt kapital med 1801.65 SEK.
Jag vill passa på att be er att komma på årsmötet i februari hemma hos mig, Dan Olsson, på
Högalidsvägen 71 F i Kävlinge samt på våra lyssnarnätter i Saxtorp.
Dan Olsson, ordförande

==================================================
KALENDARIUM
2021-02-06 - 07
2021-02-13
2021-02-28
2021-03-13 – 14
2021-04-24 – 25
2021-08-27 – 29
2021-11-07

Lyssnarnatt i Saxtorp
Världsradiodagen
Årsmöte 14.00 hemma hos Dan Olsson
Lyssnarnatt i Saxtorp
Lyssnarnatt i Saxtorp
SDXF:s årsmöte i Karlsborg
MKVK fyller 73 år

Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6 (75 SEK)

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

Söndag 28/2 2021 kl.14.00 SNT
I år håller vi till hemma hos Dan Olsson,
Högalidsvägen 71 F i Kävlinge

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 2020.
§ 7 Val av 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.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020.
Vid årsskiftet hade Malmö Kortvågsklubb 37 medlemmar, vilket är en mer än föregående år.
Klubben har under året haft 4 styrelsemöte, samt ett årsmöte hemma hos Jan Thörnblom i
Malmö.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats fem gånger under året.
On Air utkom under 2020 med tre nummer med Dan Olsson som huvudansvarig och den har i
genomsnitt haft fyra sidor.
Föreningsmedlemmar som har svårt med egen antenn har under året haft fri tillgång till
föreningens remoteradio. Denna KiwiSDR står i Hököpinge kyrkby och administrerats av Per
Eriksson.
Per Eriksson har hållit föreningens webbplats aktuell. På MKVK.se kan man hitta
föreningsinformation, radionyheter, samt Piratlistan.
En av klubbens medlemmar har besökt SDXF:s anläggning i Parkalompolo.
MKVK har även under detta år varit medlemmar i SDXF.
Kävlinge 10 januari 2021

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

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

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

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb
Räkenskapsår: 2020-01-01 – 2020-12-31
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Lyssnaravgifter
Websida
Summa rörelseintäkter

2775.00
2100.00
468.75
5343.75

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

325.00
1500.00
1104.60
612.50
-3542.10

Balansräkning
Rörelsens tillgångar
Postgiro
Bankgiro
Summa tillgångar

Ingående balans
17183.07
10270.34
27453.41

Perioden
+ 1801.65

Utgående balans
18984.72
10270.34
29255.06

Kävlinge 10 januari 2021

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

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

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

Malmö Kortvågsklubb
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020
Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens räkenskaper och
förvaltning för år 2020, 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 2020.
Malmö 2021-01-15

..................................................
Jan Thörnblom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomineringar
Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2021.
Jag nominerar härmed Per Eriksson, Hans Kronkvist och Dan Olsson till ledamöter i Malmö
Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2021.
Alla tre är tillfrågade och har ställt sig positiva.
Jan Thörnblom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motion till MKVK:s årsmöte 2021
Föreningens KiwiSDR har stått hos Per Eriksson sedan hösten 2016. Inför
kommande mellanvågssäsong vill vi ge den ett nytt hem i Lisette Åkessons
sommarhus vid Ringsjön. Det är ett avsevärt tystare och bättre
lyssningsläge än nuvarande placering i Hököpinge.
MKVK äger redan KiwiSDR-mottagaren. Övrig IT-utrustning som behövs för
att få mottagaren online, plus Internet och fjärrstyrningsprogram, har
Per bjudit på. För att bygga en liknande setup som vi nu har behöver
föreningen satsa cirka 4000 kronor.

Per säljer den Dell Optiplex som används idag för en tusenlapp. I övrigt
blir det nyköp av vad som behövs: 4G-router (1600 kronor),
GSM-strömbrytare (500 kronor), två wifi-strömbrytare (300 kronor) samt
diverse tillbehör som dämpsats, kortare koaxer, ethernetkablar mm.
Månadskostnad för 4G-abonnemang: cirka 200 kronor.
Vi motionerar om att årsmötet beviljar investeringen plus löpande
4G-abonnemang med start hösten 2021.
Vellinge och Bjärred 2021-01-11.
Lisette Åkesson & Per Eriksson

------------------------------------------------------------------------------------PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2020-02-23 I MALMÖ
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist, Jan Thörnblom, Lisette Åkesson och Per Eriksson
§ 1.
Dagordning
Föreningens ordförande Dan Olsson hälsar välkommen och förklarar årsmötet
öppnat. Den dagordning som publicerats i On Air nr 1/2020 godkänns.
§2
Utlysning av årsmöte
Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse i On Air nr 1/2020.
Information om mötet har också funnits i On Air 3/2019 samt på klubbens
webbplats.
§ 3.
Röstlängd
Röstlängden fastställs. Fem närvarande och röstberättigade medlemmar enligt ovan.
§ 4.
Val för årsmötesförhandlingarna
Dan Olsson väljs till ordförande för årsmötesförhandlingarna. Per Eriksson utses till
mötessekreterare och Lisette Åkesson till justeringsman och rösträknare.
§ 5.
Verksamhets- och revisionsberättelser samt bokslut
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
läses, godkänns och läggs till handlingarna. Konstateras att ekonomin är väl i balans
och att föreningen för första gången betalat skatt för 2018 års lilla överskott.
§ 6.
Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorns förslag beviljas avgående styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
§ 7.
Personval
Jan Thörnblom har nominerat Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson till
ledamöter i Malmö Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2020. Samtliga
väljs för ett år.
Jan Thörnblom väljs till revisor för ett år. Lisette Åkesson väljs till
revisorssuppleant, också för en period om ett år.
§ 8.
Propositioner
Noteras att avgående styrelse inte har några propositioner och framställningar att
lägga fram.
§ 9.
Motioner
Inga motioner har kommit in.
§ 10. Verksamhet och framtid
Resmål för årets traditionella höstutflykt diskuteras. Veteranljuddagen i Hörby är ett

§ 11.

alternativ. Styrelsen får i uppdrag att pejla intresset bland medlemmarna och, om
tillräckligt många är intresserade, planera för en radiorelaterad tur till Hörby eller
annorstädes.
Marslyssnarlägret i Saxtorp får i år tyvärr inga deltagare från Shortwave
Combination Holland. Inbjudan till Västkustens DX-Klubb kvarstår.
Lisette Åkesson undersöker möjligheter att använda ett nytt, strandnära QTH för
lyssnarläger. Förhoppningsvis kan vi provlyssna på plats under våren.
Per Eriksson ska under sommarhalvåret se över antennen till klubbens KiwiSDR.
Kanske kan det vässa mottagningen.
Mötet avslutas
Dan Olsson avslutar årsmötet och deltagarna tackar Jan Thörnblom för värdskapet.

Vid protokollet:
Per Eriksson

Justeras:
Lisette Åkesson

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 2020-03-21 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 2020-02-23 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 2020-03-21 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, 2019-12-07, lästes och lades till
handlingarna.
§ 8.
Aktiviteter 2020
Ytterligare ett lyssnarläger planeras under vårsäsongen (2020-04- 25–26).
Som höstupptakt i augusti diskuterade vi kring besök på Veteranljuddagen i Hörby
som arrangeras 2020-09-05.
Besök vid Ringsted Radiomuseum i Danmark, i samarrangemang med Västkustens
DX-Klubb, är en annan möjlighet.
§ 9.
Piratlistan
Dan tar över arbetet med att uppdatera Piratlistan från Jan som tackas för sitt
mångåriga listansvar. Konstateras att bidragsgivarna tyvärr blivit allt färre och att vi
mer aktivt behöver påminna möjliga uppgiftslämnare. Per hjälper vid behov Dan
med webbpublicering.

§ 10.

§ 11.

Inköpsbehov
Föreningens ekonomi är god. Detta möjliggör inköp av varor och tjänster att
använda i verksamheten. Behoven för året inventerades och frågan kommer att tas
upp vid nästa möte.
Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:
Per Eriksson

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2020-10-03
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per Eriksson (sekreterare).
§ 12. Mötet öppnas
Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte.
§ 13. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte (2020-03-21) lästes och lades till
handlingarna. Konkreta inköpsbehov saknas just nu.
§ 14. SDXF:s årsmöte
Dan Olsson ges i uppdrag att rösta för föreningen i Sveriges DX-Förbunds virtuella
årsmöte för 2020. Styrelsen röster ja till framlagda propositioner, lämnar
ansvarsfrihet till SDXF-styrelsen och jakar till valberedningens förslag till omval.
§ 15. Aktiviteter
Ytterligare ett lyssnarläger planeras under höstsäsongen (2020-11-21—22). Fram till
dess är det möjligt att besöka Lisette Åkessons QTH vid Ringsjön, ett erbjudande
som är öppet för medlemmarna.
Dan bokar bord på Pub Vagabond 2020-11-07 kl 18:00 för klubbens 72-årsfirande.
§ 16. Medlemsavgift 2021
Medlemsavgiften för 2021 beslutades till 75 kronor, oberoende av bostadsort. För
nya medlemmar ingår återstoden av 2020 vid betalning innan nyår.
§ 17. Övrigt
Inga övriga frågor att diskutera eller besluta om.
§ 18. Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.
Vid protokollet:
(Per Eriksson)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2020-11-28
FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)
Närvarande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist (kassör) och Per Eriksson (sekreterare).
§ 19. Mötet öppnas
Ordföranden Dan hälsar välkommen till kvällens styrelsemöte
§ 20. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte (2020-10-03) lästes och lades till
handlingarna.
§ 21. Medlemskap i SDXF
Malmö Kortvågsklubb ska även under 2021 vara anslutet tillriksorganisationen
Sveriges DX-Förbund. Vi tecknar prenumeration med papperstidning.

§ 22.

§ 23.

§ 24.

§ 25.
§ 26.

Årsmöte 2021
Datum för årsmöte fastställdes till söndagen den 28 februari 2021 kl 14:00 SNT.
Vi kommer att träffas hos Dan Olsson i Kävlinge.
Vi ska ordna så att medlemmar som så önskar kan delta på distans.
Formell kallelse och möteshandlingar kommer att publiceras på webben.
Vårens aktiviteter
Covid är svårbedömt, men vi planerar för tre lyssnarläger under vårsäsongen 2021:
januari/februari, mars samt april/maj. Dan Olsson bokar och datum meddelas senare.
Dessutom finns stående inbjudan till medlemmarna från Lisette Åkesson till hennes
QTH vid Ringsjön.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Faktura för webbplats (ca 600 kr) ligger för betalning.
Nordea har inför 2021 aviserat prishöjning till1300 kr för de banktjänster vi köper.
Det är i förhållande till föreningens omsättning väldigt dyrt, men alternativen är
tyvärr få.
Övrigt
Inga övriga frågor att diskutera eller besluta om.
Mötet avslutas
Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:
(Per Eriksson)

