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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 finner du kallelse till 
årsmötet och klubbens bokslut för 2021. 
 
Vid DX-Parlamentet i Karlsborg representerades klubben av Dan Olsson. Övriga medlemmar vid 
årsmötet var Michael Andersson, Per Eriksson, Peter Kromnow, Hans Kronkvist. Roger Larsson, 
Alf Persson, Moritz Saarman, Lennart Weirell, Lars Wieden och Kjell Östlund. Det innebar att 
en tredjedel av de deltagande var medlemmar i MKVK. 
 
Under året har vi haft fyra lyssnarläger i Saxtorp. Tyvärr har de varit rätt dåligt besökta. 
 
Av bokslutet framgår att klubben i fjor minskade sitt kapital med 5394.55 SEK. Detta beror på 
inköp av 4G-router, begagnad PC och antennmaterial vid vårens flytt av vår KiwiSDR från 
Hököpinge kyrkby till Osbyholm. 
 
Under hösten startade Svenska Kraftnät sin omriktaranläggning i Lyby, bara 2 km från vår 
mottagare. Vi har på olika sätt försökt att parera den kraftigt höjda brus- och störnivån från Lyby, 
men mycket pekar tyvärr mot att vi behöver hitta ett nytt hem för vår fjärrmottagare. 
 
Jag vill passa på att be er att komma på årsmötet i februari hemma hos DO på Högalidsvägen 71 
F i Kävlinge samt på våra lyssnarnätter i Saxtorp.   
 
Dan Olsson, ordförande 

================================================== 
  KALENDARIUM  
 
2022-02-27  Årsmöte kl 14.00 hemma hos Dan Olsson 
2022-03-19 – 20 Lyssnarnatt i Saxtorp 
2022-05-20 – 22  SDXF:s årsmöte i Karlsborg 
2022-11-07  MKVK fyller 74 år  
 
Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6 (75 SEK) om du inte redan har 
betalt! 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 
 
Vid årsskiftet hade Malmö Kortvågsklubb 42 medlemmar, vilket är fem mer än föregående år. 
 
Klubben  har under året haft fyra styrelsemöten samt ett årsmöte hemma hos Dan Olsson i 
Kävlinge. 
 
Lyssnarläger i Saxtorp har arrangerats fyra gånger under året.  
 
On Air utkom under 2021 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. Vår KiwiSDR flyttades under våren från Hököpinge kyrkby till 
Osbyholm och adminstreras av Per Eriksson och Lisette Åkesson. 
 
Per Eriksson hållit föreningens webbplats aktuell. På MKVK.se kan man hitta 
föreningsinformation, radionyheter samt Piratlistan. Den WhatsApp-grupp som Michael 
Andersson startade under året har vuxit fram som en både snabb och viktig kontakt- och 
informationskanal MKVK:are mellan. 
 
Fem av klubbens medlemmar har besökt Sveriges DX-Förbunds anläggning i Parkalompolo. 
 
MKVK har även under detta år varit medlem i SDXF.  
 
Kävlinge den 15 januari 2022 
 
 
 
--------------------- -------                    ------------------------------             -----------------------------     
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 27/2 2022 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 2021. 
§ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb 
Räkenskapsår: 2021-01-01 – 2021-12-31  
 
 
Resultaträkning  
 
  
Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter                            2850.00 
Lyssnaravgifter                                            1100.00  
Sponsring av Kiwi-drift                         3212.00 
Summa rörelseintäkter                                                                  7162.00 
 
 
Rörelsens kostnader 
Medlemskap i SDXF                                  350.00 
Lokalhyra för stugan i Saxtorp                                             1200.00 
Adm, tfn, porto (avgifter till Plusgirot)                                                                   1303.40 
Webbhotell                            758.75 
Inköp av dator, 4G-roter mm för Kiwiflytten   3169.00 
Materialinköp till anläggningen till Osbyholm   1909.50 
Blommor till JOS       616.00 
Blommor till AP       395.00 
Driftskostnad 4G till Osbyholm    1791.00 
Inköp av linjestång       628.00 
Inköp av antennmaterial       435.90 
Summa rörelsens kostnader                                          -12556.55 
  

Balansräkning 
 
Rörelsens tillgångar   
  Ingående balans           Perioden                    Utgående balans 
Postgiro  18984.72               -5394.55                   13590.17                   
Bankgiro  10720.34                     10720.34 
Summa tillgångar 29705.06                                          24310.51 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Malmö 2022-01-15 

.................................................. 

Jan Thörnblom 
 
 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2021-02-28 I MALMÖ 
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098)  
Närvarande: Dan Olsson, Göran Norstedt, Hans Kronkvist, Lisette Åkesson, 
Michael Andersson och Per Eriksson. 
§ 1. Dagordning 

Föreningens ordförande Dan Olsson hälsar välkommen och förklarar årsmötet 
öppnat. Den dagordning som publicerats i On Air nr 1/2021 godkänns. 
 

§ 2. Utlysning av årsmöte 
Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse I On Air nr 1/2021. 
Information om mötet har också funnits i On Air 3/2020 samt på klubbens 
webbplats, www.mkvk.se. 

§ 3. Röstlängd 
Röstlängden fastställs. Sex 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 2020 
läses, godkänns och läggs till handlingarna 

§ 6. Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns förslag beviljas den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

§ 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. Michael Andersson väljs till 
revisorssuppleant, också för en period om ett år. 

§ 8. Propositioner 
Avgående styrelse har inte lagt fram några propositioner och framställningar. 

§ 9. Motioner 
Årsmötet tillstyrker Lisette Åkesson och Per Erikssons motion om att flytta klubbens 
fjärrmottagare. Efter fyra och ett halvt år I Hököpinge kyrkby flyttas den till 
Osbyholm vid Ringsjön där antennmöjligheterna är bättre. 
Engångskostnaden beräknas till cirka 4000 kr (för dator, 4Grouter, trådlösa 
strömbrytare mm). Ur klubbkassan tas även ytterligare cirka 2000 kr för nödvändiga 
antennarbeten (inköp av koax, tältpinnar mm). 
Eftersom sommarhuset saknar fast bredband tillkommer 249 kr/mån för 4G-
abonnemang. Förhoppningen är att de medlemmar som använder vår Kiwi SDR ska 
hjälpa till att sponsrakommunikationskostnaden. 

§ 10. Verksamhet, ekonomi och framtid 
Konstaterades att föreningens ekonomi är god. 
Basen i verksamheten är lyssnarlägren i Saxtorp, där ytterligare två träffar planeras 
under vårsäsongen. Hösten brukar, om tillräckligt många anmäler sig, inledas med 
en gemensam utflykt. 

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

 
Vid protokollet:               Justeras: 
----------------------------- ------------------------------- 
(Per Eriksson)                 (Lisette Åkesson) 
 

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 2020-03-13 
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 2021-02-28 lästes och lades till handlingarna. 

§ 3. Styrelsens interna arbete och firmateckning 
Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson (ordförande), Hans Kronkvist 
(kassör) och Per Eriksson (sekreterare). 
Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist tecknar var för sig föreningens firma. 

§ 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 2021-08-27 FÖR 
MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson. 
§ 6. Mötet öppnas 

Dan Olsson hälsar välkommen till kvällens möte. 
§ 7. Föregående protokoll 

Protokollet från konstituerande möte 2021-03-13 lästes och lades till handlingarna. 
§ 8. SDXF:s årsmöte 

Dan Olsson väljs att representera Malmö Kortvågsklubb vid Sveriges DX-Förbunds 
årsmöte 2021-08-28 i Karlsborg. 
Föreningens ståndpunkter vid årsmötets viktigare frågor: 
- SDXF-styrelsens proposition om att ta bort suppleanterna ur styrelsen avstyrkes. 
Suppleantposterna bedöms vara en bra ”ingång” till ordinarie styrelseposter.  
Övriga propositioner (aktivitetsplan, budget, medlemsavgift mm) tillstyrkes. 
- MKVK går på förbundsstyrelsens linje kring de båda inkomna motionerna (ja till 
enklare inloggning på förbundets webbplats samt nej till ett helt öppet 
tidningsarkiv). 

§ 9. Saxtorpsdatum 
Planerade lyssnarhelger för hösten är 2021-09-25--26 samt 2021-11-20--21. 
För att underlätta planering för långväga besökare fattas redan nu beslut om datum 
för vårens läger: 2022-03-19--20. 

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

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

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

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2021-09-26 FÖR 
MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson och Per Eriksson. 
§ 12. Mötet öppnas 

Dan Olsson hälsar välkommen till mötet. 
§ 13. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2021-08-27 lästes och lades till handlingarna. 
§ 14. Uppvaktning 

Blomsteruppvakning till Alf Persson efter operation. Göran Norstedts utlägg på  
395 kr ersätts av klubben. 

§ 15. Kiwin vid Ringsjön 
Störningarna från Lyby är tyvärr tillbaka på delar av mellanvågsbandet i och med 
anläggningens produktionsstart i augusti. Vi planerar nya mätningar och en 
störningsanmälan. 
Hittills har 13 medlemmar sponsrat driften med sammanlagt 2938 kr. Per Eriksson, 
som står för 4G-abonnemanget, har ersatts med 1791 kr för perioden april till och 
med december 2021. 

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



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

 
Vid protokollet: 
--------------------------------------- 
(Per Eriksson) 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2021-11-20 FÖR 
MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Per Eriksson. 
§ 18. Mötet öppnas 

Dan Olsson hälsar välkommen till mötet. 
§ 19. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2021-09-26 lästes och lades till handlingarna.  
Vi ska intensifiera arbetet med att mäta och möta störningarna på klubbens 
KiwiSDR i Osbyholm. 

§ 20. Medlemsavgift 
Beslutades om oförändrad medlemsavgift, 75 kronor, för verksamhetsåret 2022. 

§ 21. Medlemskap i SDXF 
Beslutades att klubben fortsatt ska vara ansluten till riksorganisationen Sveriges DX-
Förbund. Medlemskap med papperstidning. 

§ 22.  
 

Årsmöte 
Kommande årsmöte hålls traditionsenligt den sista söndagen I februari, dvs 2022-02-
27. Vi träffas kl 14.00 SNT hemma hos Dan Olsson i Kävlinge. 
En första kallelse går ut på webben i november. Handlingarna publiceras i On Air i 
god tid innan mötet. 

§ 23. Övriga ärenden 
Beslutades att köpa en teleskopisk linjestång för att underlätta antenndragning i 
Saxtorp. Per får uppdraget. 

§24.  
 

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

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


