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I REDAKTIONEN: 
Redaktör:        SM5KNV Leif    24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
  
Ansv. utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                     

Postadress: NSA, c/o Tony Englund, Högbackav. 6, 640 32 Malmköping 
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgådsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: I IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet, i februari 
senareläggs mötet en vecka). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R 

  
 

Stopp-datum till Höstnumret är 2010-08-20 
 

Mötesdagar under  2010 
17/5, 20/9, 18/10, 15/11 och 6/12. 

 

O.B.S! Majmötet den 17/5 äger rum på F-11muséet vid Skavsta flygplats. Ingvar SM5AJI kommer att 
berätta om och visa F11-muséet och kanske blir det lite om modellflyg också! Sväng direkt till höger 
när du kommit in på flygplatsområdet. Skylt finns. Kör till vägens slut. Framme!    
 
73 de SM5KNV Leif 

 

*** NSA bjuder in till Field Day helgen 8-9 maj 2010 *** 

Vi har hyrt Studsviks Båtklubbs stuga. Stugan ligger i nära anslutning till 

vattnet med strålande sjöutsikt och höga träd för uppsättning av antenner. 

Själva stugan är rymlig och trivsam, men vi hoppas att vädret blir fint så 

det mesta av aktiviteterna kan ske utomhus. En grillplats med sittbänkar 

finns också. El finns och torrtoa förhöjer "Fieldday-känslan". Det finns 

möjlighet till övernattning i stugan, vilket vissa av oss tänker utnyttja! 

Det finns inga sängar i stugan, så om du vill övernatta så ta med 

liggunderlag, sovsäck eller dyl. Det kommer att finnas några riggar på 

plats och lite materiel för tillverkning av antenner. Du får gärna ta med 

din egen rigg/antenn! Ju fler leksaker, desto roligare! 

Hålltider: 

Lördag 8 maj: (alla tider är ungefärliga) 

09.00-10.00 ankomst till stugan och uppsättning av antenner. 

12.00 Lunch i form av ärtsoppa med tilltugg. 

18.00 Grillning av olika sorters korv. Till detta intages potatissallad. 

      Om du vill grilla något annat, så ta gärna med dig något själv!    

21.30 Kvälls-macka. 

 

Söndag 9 maj: 

08.00 (?)  Frukost och nedtagning av antenner.  

 

Dryck kommer att finnas tillgänglig i form av lättöl och läsk. Dom som vill 

ha något starkare med sig, t.ex. starköl/vin får ta det med sig själva.  

Mellan dessa aktiviteter labbar vi med antenner, kör radio och har roligt i 

glada vänners lag! Vad kostar då allt detta? 80 spänn för dig som vill 

äta.Om du tänker komma så vill vi ha en anmälan. Detta för att kunna inköpa 

rätt mängd matvaror. Anmäl dig till Ingvar SM5AJI SENAST DEN 3:E MAJ!!! 



email:   i.claesson@telia.com  

telefon: 0155 - 218595 

Meddela vid anmälan följande: 

- Vill du äta lunch?       

- Vill du grilla?   

- Vill du ha kvällsmacka?   

- Vill du ligga över?   

- Vill du ha frukost? 

    

Om du bara vill titta förbi på en fika och inte äta något så går det bra 

att komma utan att anmäla dig!   

Välkommen till en Field Day som kommer att gå till historien inom NSA! 
 
 

Vägbeskrivning till NSA Field Day. 
 

 
 
 
 
 
Följ väg 219 från Nyköping resp. Vagnhärad mot Studsvik.  Kör mot  
Studsviksanläggningarna. Framme vid KSU i Studsvik (stor rektangulär skylt på högkant) följ 
skyltning  "NSA F D" vägen mot Byggninge/Tranvik där ytterligare skyltar är uppsatta vid de 
tveksamma vägskälen. Våra aktiviteter kommer att hållas i PF Studsvik Båtklubbs klubbstuga 
vid Hagudden, den lilla fyrkanten under pilspetsen väster Hackskär.  
 

 

 

NSA Field day 
(klubbstugan) 

Skylt 
 NSA FD 

KSU Skylt NSA FD 



NYKÖPINGS SÄNDAREAMATÖRERS FUNKTIONÄRSLISTA 2010  
 
 
STYRELSEN  
Ordförande Leif Nordin SM5KNV 
Sekreterare Tony Englund SM5XQJ  
Kassör Benny Svensson SM5KSB 
Redaktör Leif Nordin SM5KNV 
Vice ordförande Kjell Fredriksson SM5CZQ 
Klubbmästare Bo Jonsson SM5AXB 
Suppleant Peter Lönneryd SM5PUA 
 
REVISORER  
Ordförande och sammankallande Kjell Edvardsson SM5CCE 
Suppleant Allan Strömstedt SM5ELF 
 
VALKOMMITTÉ  
Sammankallande Ingvar Hultqvist SM5FLT 
Suppleant Sören Eklund SM5KQS 
 
KLUBBSIGNAL SK5BE  
Ansvarig 1 mot PTS Bo Jonsson SM5AXB 
Ansvarig 2 mot PTS Sören Eklund SM5KQS 
Ansvarig för loggbok och inkommande 
QSL samt lån av klubbsignal Sören Eklund SM5KQS 
 
REPEATER SK5BE/R  
SK5BE/R med placering i Nyköping. 
Frekv. 145,750 MHz, kanal (R6), RV60. 
Ansvarig 1 Robert Hellberg SM5RVH 
Ansvarig 2 Alf Nynäs SM5RDF 
 
BREAK-IN  
Ansvarig utgivare Leif Nordin SM5KNV 
Hemsidan www.qsl.net/sk5be                   Leif Nordin SM5KNV 
                 www.leif-nordin.se/NSA 
 
SSA QSL DISTRIBUTÖR, IN- OCH UTGÅENDE QSL  
Ansvarig inom NSA Kjell Fredriksson SM5CZQ 
 
MATERIALFÖRVALTARE  
Materialskåp placerat vid FRO:s lokal vid Dammgruvan 
Ansvarig Tony Englund SM5XQJ 
 
MÖTESLOKALEN  
Adress; Västra Trädgårdsgatan 2, 611 32 Nyköping 
Ansvarig mot IOGT:s representanter Bo Jonsson SM5AXB  

 
Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers styrelsemöte den 25 januari 2010. 

 
Mötesplats: Hemma hos –KNV i Karlberg. 
Deltagare: -AXB, -CZQ,  -KNV, -KSB och -XQJ. 
 

1. –KNV öppnar mötet och hälsar oss välkomna till styrelsemötet. 
2. Till ordförande för mötet valdes -KNV. 
3. Till sekreterare för mötet valdes -XQJ. 
4. Den föreslagna dagordningen för mötet godkändes. 
5. Inför årsmötet: årsmötets dagordning godkändes. 
6. Valberedningens förslag är: 



SM5PUA Peter Lönneryd styrelsesuppleanter 
SM5ELF Allan Strömstedt revisorsuppliant 

7. –KSB redogjorde för budgeten för det kommande verksamhetsåret 2010. 
Det beslutades att styrelsens föreslår en oförändrad medlemsavgift för år 2011 dvs. 200:-. 
Det beslutades att fikaavgiften på månadsmötena kvarstår på 30:- för 2010. 

8. –XQJ läste upp utkastet till verksamhetsberättelsen vilken därefter godkändes. 
9. –KNV lyssnar med –RDF om via kan publicera medlemsförteckningen med enbart signal och 

namn i Break-In. 
10. –AXB rättar upp funktionärslistan efter årsmötet, funktionärslistan kommer att publiceras på 

hemsidan som vanligt. 
11. Framfördes ett förslag på att hålla maj månads månadsmöte på F11 museet. 
12. Årets field-day planeras till helgen den 8-9 maj 2010. 
13. NSA har fått en förfrågan att hjälpa –GZQ:s fru med att tömma Gillis ”radiorum” samt även 

att hjälpa till med antenn nertagning. Beslutades att vi hjälper till och att –CZQ får vara 
kontaktpersonen från NSA.  

14. Inga övriga frågor fanns. 
15. –KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 

Varpå fika dukades fram. 
 
Malmköping 2010-02-21 Sekreterare SM5XQJ Tony            Ordförande SM5KNV Leif 
 
 

Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 18 januari 2010. 
 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare:  -AXB, -CCE, -CZQ, -DQG, -KNV, -KSB, -RDF och -XQJ. 
 

16. –KNV öppnar mötet och hälsar alla besökare välkomna till årets första månadsmöte. 
17. Denna punkt utgår då ordinarie ordförande var närvarande. 
18. Denna punkt utgår då ordinarie sekreteraren var på plats. 
19. Från ordförande: 

Leif framförde en hälsning från Bo Lindström, han har uppmärksammat NSA:s historia på 
hemsidan, Bo var med när klubben startades och bor numera i södra Sverige han har dock 
ingen signal. 
-AXB åtar sig att uppdatera våran krönika med ovan, önskar även att få hjälp av -DQG. 
Everts dotter har framfört ett stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till med tömning 
och bortforslingen samt försäljning och av Everts radioprylar. Försäljningen inbringade ca 
17.500:-.  
-KNV meddelades att det kommer att hållas ett styrelsemöte den 25/1-10. 

20. Talarlistan:  
Följande herre anmälde sig:  -AXB, -CZQ, -DQG, -KSB, -XQJ. 

             -AXB har ordet: 
             Bosse tyckte att det är dags att spika höstens mötesdagar vilket också skedde,  
             följande mötesdagar  gäller för höstterminen 20/9, 18/10, 15/11 och den 6/12. 
             -CZQ rapporterade att SH5ADM är tillbakaflyttad till Nyköping. Beslutades 
             att skicka info om NSA till honom. 
             -DQG frågade om vilka skeed-tider som gäller numera, han informerades om att det är 
             söndagar vid 21,30 tiden på frekvensen 50,250KHz som gäller numera. 
             -KSB tog upp frågan om årets fieldday, framfördes förslag på Myggebo helgen den 8-9 maj. 
             -XQJ informerade om det kommande DL5 mötet i Hallstahammar.  

21. Inga övriga frågor fanns. 
22. -KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 
 

 
Malmköping 2010-02-21     Sekreterare SM5XQJ Tony           Ordförande SM5KNV Leif 



 
Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers ordinarie årsmöte den 22 februari 2010. 
 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare: -AJI,  -CCE,  -FLT, -KNV, -KSB, -RDF och -XQJ. 
 
 1.   -KNV öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till NSA:s ordinarie  
        årsmötet 2010. 

 
 2.   Alla deltagarna var röstberättiga. 

 
3. Den föreslagna dagordningen godkändes efter en justering av punkten 14 gällande årtalet som ändrades från 

2010 till 2011. 
        
 4a.  Till ordförande för årsmötet valdes –KNV. 
 4b.  Till sekreterare för årsmötet valdes –XQJ. 
 4c.  Till justeringsman och tillika rösträknare valdes –FLT. 

 
 5.   På frågan om årsmötet var stadgeenligt utlyst blev svaret ett rungande JA. 
                                
 6a.  –XQJ läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 6b.  Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
 7a.  Kassaberättelsen framlades av –KSB. 
 7b.  Kassaberättelsen godkändes. 
 
 8.   –CCE läste upp revisionsberättelsen, det fanns inget att anmärka på, så revisorn tillstyrker  
       styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2009. 
 
 9.   Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2009. 
 
10.  Det fanns inga propositionen. 

 
11.  Det fanns inga motionen inlämnade. 
 
12a. Till ordförande för kommande verksamhetsåret valdes –KNV. 
12b. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 4 stycken. 
12c. Följande 4 personer valdes till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret: 
        -AXB, -CZQ, -KSB och –XQJ. 
12d. Beslutades att antalet styrelsesuppleanter skall vara 1 stycken. 
12e. Till styrelsesuppleanter för det kommande verksamhetsåret valdes: -PUA. 
12f. Till revisor för det kommande verksamhetsåret valdes: -CCE. 
12g. Till revisorsuppleant för det kommande verksamhetsåret valdes: -ELF. 
  
13.  Årsmötesdeltagarna utsåg –FLT och –KQS till valberedare, det beslutades även att  
        –FLT kommer att var sammankallande. 
 
14.  Klubbades styrelsens förslag på en oförändrad medlemsavgift dvs. 200:- för år 2011.   
 
15.  –FLT frågade om kostnaderna för postgirot, -KSB lät meddela att vi gått över till 
       e-redovisning och därav förväntas kostnaderna minska rätt väsentligt det kommande  
       verksamhetsåret. 
       Inga övriga frågor fanns. 
 
16. Mötet avslutades och –KNV tackade alla deltagarna för visat intresse. 
 
Malmköping den 23 februari 2010         Sekreterare SM5XQJ Tony Englund. 
 
Ordförande SM5KNV Leif Nordin        Justeras SM5FLT Ingvar Hultqvist. 

 



Protokoll fört vid NSA:s Konstituerandemöte den 22 februari 2010. 
 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare:  -KNV, -KSB och -XQJ. 

  
1. Ordförande –KNV förklarar mötet öppnat.  

 
2. Till sekreterare för mötet valdes –XQJ. 

 
3. Till sekreterare för kommande verksamhetsår valdes – XQJ Tony.  

 
4. Till kassör för kommande verksamhetsår valdes – KSB Benny.  

 
5. Till styrelseledamöter för kommande verksamhetsår valdes – AXB Bo och 
      –CZQ Kjell 

 
6. Till redaktör för BREAK-IN valdes –KNV Leif. 

 
7. Till klubbmästare valdes –AXB Bo. 

 
8. Till vice ordförande valdes –CZQ Kjell. 

 
9. Beslutades att förutom styrelsen i sin helhet innehar följande personer täckningsrätten var för 

sig i NSA (Nyköpings Sändare Amatörer) det kommande verksamhetsåret 2010: 
– Ordförande SM5KNV Leif Nordin.  
– Sekreterare SM5XQJ Tony Englund.  
– Kassör SM5KSB Benny Svensson.  

    Denna punkt förklaras omedelbart justerad. 
 
                   10.  Mötet avslutade och ordförande –KNV tackade mötesdeltagarna för visat  

  intresse.  
 
Malmköping den 23 februari 2010.  
 
Sekreterare SM5XQJ Tony Englund.            Ordförande SM5KNV Leif Nordin. 

 
Verksamhetsberättelse för Nyköpings Sändare Amatörer år 2009 

 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: 
Ordförande: 
SM5KNV Leif Nordin 
Styrelseledamöter: 
SM5AXB Bo Jonsson 
SM5CZQ Kjell Fredriksson  
SM5KSB Benny Svensson (Kassör) 
SM5XQJ Tony Englund (Sekreterare) 
Styrelse suppleanter: 
SM5RVH Robert Hellberg 
SM5PII Mikael Lönneryd 
Revisor: 
SM5CCE Kjell Edvardsson 
Revisor Suppleant: 
SM5BDY Evert Källander 
Valberedare: 
SM5FLT Ingvar Hultqvist (sammankallande) 
SM5KQS Sören Eklund 
Redaktör: 
SM5KNV Leif Nordin 
  
 



Det har genomförts 9st månadsmöten och 2st styrelsemöten under det gångna året. Antalet medlemmar på 
månadsmötena har under året varierat mellan 5 till 10stycken, årets medelvärde på medlemmarnas mötesbesök 
blev 7,6st medlemmar/mötestillfälle.(undrar var dom andra 25,4 gör när det är månadsmöte, sekreterarens 

anm.)  
Våran medlemstidning Break-In har kommit ut i 4 nummer under året.  
 
Medlemmar 
Klubben har under år 2009 haft 33 st betalande medlemmar. 
Under året har klubben mist en entusiast, livlig debattör och tillika eldsjäl. 
Den 30/9-2009 gick SM5BDY Evert Källander Silent Key. 
 
 
Klubbens begivenheter år 2009 var: 
 
Field-dayen 
Som vanligt så samlades ett antal NSA-entusiaster en helg i maj för att ha det trevligt tillsammans. QTH:et var 
det traditionsenliga Myggebo, där det sattes upp ett antal antenner för att kunna köra på dom olika 
kortvågsbanden, moderna som trafikerades var CW, SSB RTTY och PSK31. Konditionerna var även i år inte 
dom allra bästa men trots det hamnade ett antal stationer i loggen. I mellan allt antennarbete och radiokörandet så  
fanns tid över för att njuta av mat och dryck som NSA:s mästerkock –AJI samt NSA:s grillmästare -KSB försåg 
oss med till allas välbehag.  
 
Julfesten 
Julfesten som gick av stapeln den 7 december besöktes av 7st medlemmar. 
Ett kortare månadsmöte hölls till att börja med, därefter var det dags för det traditionsenliga julfestfirandet.  
var på det blev filmvisning. 
 
Övrigt 
-CZQ har fortsatt sitt arbete med QSL-kortssamling på klubbens medlemmar genom åren, denna samling finns 
att beskåda på NSA:s hemsida. 
Klubben har även hjälp till att avyttra Everts radioutrustning och behållningen har överförts till Everts familj. 
 
Malmköping 2010-01-18        NSA:s Sekreterare SM5XQJ / Tony  

 
Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 22 februari 2010. 

 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare:  -AJI, -CCE, -FLT, -KNV, -KSB, -RDF och -XQJ. 

23. –KNV öppnar mötet och hälsar alla besökare välkomna till årets andra månadsmöte. 
24. Denna punkt utgår då ordinarie ordförande var närvarande. 
25. Denna punkt utgår då ordinarie sekreteraren var på plats. 
26. Från ordförande: - Leif frågade –AJI om möjligheterna att hålla månadsmötet den 17 maj på 

F11 museet samt även kunna få en förevisning av museet i samband med besöket. –AJI lovar 
att undersöka möjligheterna med att hitta ett lämpligt program för den tänkta kvällen 
- Leif frågade om det var tänkbart att publicera medlemsförteckningen i den officiella Break-
In som finns på hemsidan, om medlemsförteckningen enbart innehåller namn och signal. 
Det beslutades att så skall ske.  

27. Talarlistan:  Följande herre anmälde sig: -FLT, -CCE. 
             -FLT har ordet: Ingvar berättade att han med stor vånda äntligen sålt sin FT-897:a och köpt en  
             TS-2000 istället och han är hitintills mycket nöjd med den nya riggen. 
             -CCE har ordet: Kjell E. rapporterade att han har haft besök av –DNO. (Vi hoppas att  

             Gunnarfår lite mer tid över framöver, och kanske får möjlighet att besöka oss) sek. anm. 
             Kjell E. berättade även att han besökt –TK.  

28. Inga övriga frågor fanns. 
29.  -KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 

 
Malmköping 2010-03-23 Sekreterare SM5XQJ/ Tony E. Ordförande SM5KNV/ Leif N.  



 

 
 
Än en gång har vi i NSA nåtts av ett sorgligt meddelande. Gillis SM5GZQ finns inte längre 
bland oss. Sov gott, kompis!  
 
 
Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5AXB, Bosse 
SM5KSB, Benny 
SM5XQJ, Tony 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 
 
 


