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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 2022. 
 
Vid DX-Parlamentet i Karlsborg representerades klubben av Hans Kronkvist. Övriga medlemmar 
vid årsmötet var Michael Andersson, Peter Kromnow, Staffan Crona, Roger Larsson, Alf 
Persson, Moritz Saarman, Mikael Sjöberg, Lars Wieden och Kjell Östlund. Det innebar att en 
tredjedel av de deltagande var medlemmar i MKVK. 
 
Under året har vi haft tre läger i Saxtorp. Tyvärr så har lägren varit dåligt besökta. 
 
I november 2023 fyller vår klubb 75 år och då har vi tänkt att ha jubileumsmiddag på Pub 
Vagabond i Malmö. Mer information kommer i höst. 
 
När du läser bokslutet kan du se att klubben har minskat sitt kapital med 662.95 SEK.  
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  
 
2023-01-28 – 29                 Lyssnarnatt i Saxtorp 
2023-02-22  Senaste dag att anmäla sig till årsmötet 
2023-02-26  Årsmöte kl 14.00 hemma hos Dan Olsson 
2023-03-18 – 19 Lyssnarnatt i Saxtorp 
2023-05-26 – 28 SDXF:s årsmöte i Karlsborg 
2023-11-07  MKVK fyller 75 år  
 
Glöm ej medlemsavgiften till MKVK:s plusgiro 245274-6 (75 SEK) 
 

 
 
 



 
 
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022. 
 
Vid årsskiftet hade Malmö Kortvågsklubb 43 medlemmar, vilket är en mer än föregående år. 
 
Klubben  har under året haft fem styrelsemöte, samt ett årsmöte hemma hos Dan Olsson i 
Malmö. 
 
DX-läger i Saxtorp har arrangerats tre gånger under året.  
 
On Air utkom under 2022 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 Kiwi SDR flyttades ifrån Osbyholm till Hököpinge kyrkby och 
adminstrerats av Per Eriksson och Lisette Åkesson. 
 
Per Eriksson har hållit föreningens webbplats aktuell. På MKVK.se kan man hitta 
föreningsinformation, radionyheter, samt Piratlistan. 
 
Två av klubbens medlemmar har besökt SDXF:s anläggning i Parkalompolo. 
 
MKVK har även under detta år varit medlemmar i SDXF.  
 
Kävlinge 15 januari 2023 
 
 
 
--------------------- -------                    ------------------------------             -----------------------------     
Dan Olsson, ordförande                     Lisette Åkesson, sekreterare             Hans Kronkvist, kassör                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

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

  Söndag 26/2 2023 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 2022. 
§ 7   Val av styrelseledamöter, revisor samt revisorsersättare.  
§ 8   Avgående styrelsens propositioner och framställningar. 
§ 9   Medlemars, 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. 
 
 
Anmälan för deltagande vid årsmötet till dodx@hotmail.se senast 2023-02-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bokslut för Malmö Kortvågsklubb 
Räkenskapsår: 2022-01-01 – 2022-12-31  
 
 
Resultaträkning  
 
  
Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter                            2400.00 
Lyssnaravgifter                                            1500.00  
Inbetalning för KIWI-drift                         1048.00 
Aktivitetsstöd från SDXF      758.00 
Summa rörelseintäkter                                                                  5706.00 
 
 
Rörelsens kostnader 
Medlemskap i SDXF                                  350.00 
Lokalhyra för stugan i Saxtorp                                               900.00 
Adm, tfn, porto (avgifter till Plusgirot)                                                                   1301.70 
Hemsidan                             921.25 
Present till Hans Kronkvist och Lisette Åkesson     600.00 
Betalning för 4G-bredband till Osbyholm   2090.00 
Betalning för piratpriset       206.00 
Summa rörelsens kostnader                                            -6368.95 
  

Balansräkning 
 
Rörelsens tillgångar   
  Ingående balans           Perioden                    Utgående balans 
Postgiro  13590.17                 - 662.95                   12927.22                   
Bankgiro  10720.34                     10720.34 
Summa tillgångar 24310.51                                          23647.56 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malmö Kortvågsklubb  
 
 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 
 
Undertecknad, av MKVK:s ordinarie årsmöte utsedd att granska föreningens räkenskaper och 
förvaltning för år 2022, 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 2022.  
 
Malmö 2023-01-15 
.................................................. 
Jan Thörnblom 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nomineringar  
 
Till Malmö Kortvågsklubbs årsmöte 2023. 
  
Jag nominerar härmed Hans Kronkvist, Dan Olsson och Lisette Åkesson till ledamöter i Malmö 
Kortvågsklubbs styrelse för verksamhetsåret 2023. 
Alla tre är tillfrågade och har ställt sig positiva. 
  
Malmö 2022-12-19 
Jan Thörnblom  
 
 
MOTION ANGÅENDE ARKIVERING AV KLUBBENS MATERIAL 
 
30 december 2022 
 
Ämne: Motion till Malmö kortvågsklubbs årsmöte 
 
Jag föreslår att MKVK tecknar medlemskap i Skåne Arkivförbund och därmed 
säkrar möjlighet att för framtiden arkivera material som 
protokollsböcker, referensexemplar av klubbtidning, klippböcker m m. 
Medlemsavgiften är 275 kr per år, och inkluderar en hyllmeter för 
arkivering. Ytterligare hyllmeter kostar vid behov 175 kr per år. 
 
Vänligen, 
Michael Andersson 
 
 
 
 



PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2022-02-27 I MALMÖ 
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Göran Norstedt, Hans Kronkvist, 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 1/2022 godkänns. 
 

§ 2. Utlysning av årsmöte 
Konstateras att årsmötet är utlyst enligt stadgarna med kallelse i On Air nr 1/2022. 
Information om mötet har också funnits i On Air 3/2021 samt på klubbens webbplats, 
www.mkvk.se. 

§ 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 Hans Kronkvist till justeringsman och rösträknare. 

§ 5. Verksamhets- och revisionsberättelser samt bokslut 
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 läses, 
godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 6. Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns förslag beviljas den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

§ 7. Personval 
Dan Olsson, Hans Kronkvist och Lisette Åkesson väljs till ledamöter i Malmö Kortvågsklubbs 
styrelse för verksamhetsåret 2022. Samtliga väljs för ett år. 
Jan Thörnblom väljs till revisor för ett år. Per Eriksson väljs till revisorssuppleant, också för 
en period om ett år. 

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

§ 9. Motioner 
Inga motioner från medlemmar har inkommit. 

§ 10. Verksamhet, ekonomi och framtid 
Konstaterades en förlust för föreningen under 2021, som framför allt beror på kostnader i 
samband med flytten av vår KiwiSDR. Trots detta är ekonomin god. 
 
Störläget i Osbyholm, där KiwiSDR-mottagaren står, gör att alternativa placeringar 
undersöks. 
 
Vårens lyssnarläger i Saxtorp har tidigare år lockat långväga gäster. I år är det mer oklart 
om vi får besök från Nederländerna och/eller Tyskland. 

§ 11. Mötet avslutas 
Dan Olsson avslutar årsmötet. Deltagarna tackar honom för värdskap och fika. 

 

Vid protokollet: Justeras: 
-----------------------------      ------------------------------- 
(Per Eriksson)                     (Hans Kronkvist) 
 
 



PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTE 2022-04-24 FÖR 
MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Lisette Åkesson. 
§ 1. Mötet öppnas 

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

Inget föregående protokoll aktuellt. 
§ 3. Styrelsens interna arbete och firmateckning 

Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Dan Olsson  (ordförande), Hans Kronkvist 
(kassör) och Lisette Åkesson (sekreterare). 
 
Dan Olsson (600616-3957), Per Eriksson (560409-0034), Hans Kronkvist (520817-1172) och 
Lisette Åkesson (620915-7368) 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:              
---------------------------------------   
(Lisette Åkesson)    
                      

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I BJÄRRED 2022-05-15 FÖR MALMÖ 
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Lisette Åkesson. 
§ 6. Mötet öppnas 

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

Protokoll från konstituerande möte läggs till handlingarna. 
§ 8.                                      Utse representant till SDXF:s årsmöte 2022-05-21 

Hans Kronkvist utses till representant. 
§ 9.                                      Genomgång av propositioner/motioner till årets DXP. 

Motion A: Årets QSL-station, Tibro DX-Klubb tycker att ÅQS ska få mer publicitet, vilket 
MKVK instämmer i. 
 
Motion B: Motion gällande Johan Berglunds minne, MKVK bifaller Västkustens DX-Klubbs 
motion att även fortsättningsvis dela ut 5 kkr. 
 
Samtliga propositioner godkännes från MKVK. 

§ 10.                                    Piratpriset 2022 
Priset i form av en glasvas delas ut i Juli månad – 2022. MKVK står för halva denna kostnad, 
dvs ca. 350 - 400 kr och det är Per Eriksson som ombesörjer detta då han reser ner till 
Holland på Pirate Summermeeting. 

§ 11.                                    Höstupptakt 
Klubbens höstupptakt med första träffen för säsongen sker lördagen den 10:e september 
hemma hos Lisette i Bjärred.  
Anmälan sker senast 31 augusti – 2022 till Lisette via Whatsapp eller mail.                 

§ 12.                                    Klubbens 75års jubileum 2023 
Beslutas att preliminärt boka 5 november 2023 på Pub Vagabond. 



§ 13. Övriga ärenden 
Diskuteras att undersöka möjligheterna att återigen köra seriös FM-dx från Lisettes QTH i 
Bjärred. Rotor finns redan och utrymme finns för både vertikal och horisontell polarisation, 
dvs 2 antenner. Per Eriksson konsulteras gällande FM-Kiwi för detta ändamål. 

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

         
Vid protokollet:              
---------------------------------------   
(Lisette Åkesson)                                 
 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I BJÄRRED 2022-09-10 FÖR MALMÖ 
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist och Lisette Åkesson. 
§ 15. Mötet öppnas 

Dan Olsson hälsar välkommen till dagens möte. 
§ 16. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
§ 17. Höstens lager 

Föreslås att fixa två läger 8-9 oktober och 10-11 december – 2022. 
Dan Olsson fixar bokningen av lägren. 

§ 18.                                    Pub Vagabond 
Bestäms den 6:e november – 2022 vilket betyder firande av 74-årsdagen av klubbens 
grundande. 

§ 19.                                    Övriga ärende 
Klubben ber Per Eriksson att ta fram en tilltagen kostnadskalkyl  för MKVK-Kiwin framöver 
då elpriset rusar och vi eventuellt står inför en energikris. Vi beslutar att klubben sponsrar 
den person som handhar klubbens Kiwi med tanke på elpriset. 
 
Ordförande, revisor och revisorsuppleant har beslutat att köpa in 2 st presenter till Lisette 
Åkesson och Hans Kronkvist med anledning av att de fyller jämt i år.  

§ 20.                                    Mötets avslutande   
Ordförande tackar för visat intresse. 

 
Vid protokollet:              
---------------------------------------   
(Lisette Åkesson)              
 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE PÅ PUB VAGABOND 2022-11-06 FÖR 
MALMÖ KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Hans Kronkvist, Michael Andersson och Lisette Åkesson. 
§ 21. Mötet öppnas 

Dan Olsson hälsar välkommen till dagens möte. 
§ 22. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
§ 23.                                   Årsavgift.  

Samma som tidigare. 75 SEK. 
§ 24.                                   Fortsatt medlemskap i SDXF för klubben. 

Beslutas att fortsätta detta. 



§ 25.               MKVK:s Kiwi på ny plats? 
Lisette kollar upp möjligheter till placering i södra Småland 13/11. 

§ 26.                                   Förfrågan om besök från Holland.  
Föreslås helgen 18-19/3 2023. 

§ 27.                             Övriga ärenden. 
Klubbens arkiv, hur ska det förvaltas? Gamla ex av Malmö-DXaren, On Air, osv. Michael 
Andersson föreslår Skånes Arkivförbund.  
För medlemsavgiften 275 kr/år får man tillgång till en hyllmeter arkivplats. Om det räcker 
vet vi inte, och priset per tillkommande hyllmeter är 175 kr. Motionstiden har gått ut men 
styrelsen kan skriva en enkel proposition om att teckna medlemskap och att överlämna 
lämpligt material, om styrelsen så tycker. Det går att titta vidare på deras webbsida. 

§ 28.                                  Mötets avslutande. 
Ordförande tackar för visat intresse. 

 
Vid protokollet:              
---------------------------------------   
 (Lisette Åkesson)           
 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I SAXTORP 2022-12-09 FÖR MALMÖ 
KORTVÅGSKLUBB (ORG. NR. 802500-8098) 
Närvarande: Dan Olsson, Per Eriksson och Lisette Åkesson.  
§ 29.                                    Mötets öppnande 

Dan Olsson hälsar välkommen till dagens möte. 
§ 30. Föregående mötesprotokoll.  

Helt i sin ordning. 
§ 31. Lägermöte för våren - 2023. 

Den 18-20/3 tar vi emot besök från Holland på lägret i Saxtorp.  
28-29/1blir nästa lyssnarläger i Saxtorp.  

§ 32. Kiwi i Småland? 
Bra QTH med möjligheter att dra långa trådar detta på ställe utanför Älmhult, men tyvärr 
halvdålig täckning med bl a Comviq. Kanske bättre täckning med andra aktörer. Lisette 
föreslår provlyssning och mer kontroll av täckning en helg i början av nästa säsong då 
ägaren kan hyra ut för en billig peng.         
Lisette har med lite flyt fler förslag på QTH, men även annonsering är en möjlighet. 

§ 33. Betalningar av räkningar. 
Per Eriksson räkningar gällande SDXF och hyra av stugan i Saxtorp. 

§ 34. Övriga ärenden. 
Vi tittar på möjligheten till gemensam bil-dx vid sunset i naturreservatet i Bjärred. 

§ 35. Mötets avslutande. 
Ordförande Dan Olsson förklarar mötet avslutat. 

 
Vid protokollet:              
---------------------------------------   
 (Lisette Åkesson)           
 
 
 


