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Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R (ej i drift f.n.) 

  

 
Stopp-datum till Höstnumret är 2012-09-01 

 

Mötesdagar under  2012 

21/5, 17/9, 15/10, 19/11 och 10/12 (Julfest) 

 
 

Hej!  
Missa inte årets Field Day! Läs mera nedan.  

73 de SM5KNV Leif 

 
NSA Field Day 19:e maj 2012 

 

 
 

I år blir det en lite annorlunda Field Day. Efter att ha varit i Myggebo ett antal 

år blir det en ”field day” hemma hos Kjell, SM5CCE, i närheten av Tystberga. 

Datumet är satt till den 19:e maj. Vi börjar aktiviteterna c:a kl. 10 och håller 
på så länge vi vill och orkar. För att veta hur mycket käk vi ska köpa hem så 
anmäl dig gärna till Leif via mail: sm5knv#telia.com Byt ut # mot @ 

Eller via telefon: 0155-240211. Anmäl dig senast 15:e maj. Om du inte 
anmäler dig så går det bra att komma i alla fall. Kom och trivs med dina 
klubbkompisar! Fint väder beställt!  

 

http://www.qsl.net/sk5be
mailto:smcce@telia.com


Hålltider: 

Lördag 19 maj: (alla tider är ungefärliga) 

10.00 börjar vi dagen med fika och macka. 
12.00 Lunch i form av ärtsoppa med tilltugg. 
14.00 Gemensam fika.  

17.00 Grillning av olika sorters korv. Till detta intages potatissallad.  
Om du vill grilla något annat, så ta gärna med dig något själv! 
Dryck kommer att finnas tillgänglig i form av bordsvatten och läsk. 
Kaffe och te kommer att finnas tillgängligt under hela dagen. Om du inte vill stanna någon 

längre stund går det bra att bara ta sig en fika. 
Mellan dessa aktiviteter labbar vi med antenner, kör radio och har roligt i glada vänners lag!  

 
Du får gärna ta med dig någon rigg, antenn eller något annat skoj! 

Vad kostar då allt detta? Inte en spänn! Vi tar det ur klubbkassan (hoppas Benny godkänner, 

hi)! Det finns 2 sängplatser för dom som vill ligga över. 

 
Vägbeskrivning till Kjell SM5CCE: 
Från E4, sväng av vid avfart Tystberga. 
Söderifrån:  
Efter du svängt av kör höger under motorvägen. Fortsätt ett par hundra meter, sväng vänster 

vid skylt Ekla. 
Kör grusvägen ändra fram till en gul villa med antennmast. 
Norrifrån:  
Efter du svängt av sväng höger. Fortsätt ett par hundra meter, sväng vänster vid skylt Ekla. 
Kör grusvägen ändra fram till en gul villa med antennmast. 
Om du kört fel eller vill fråga om något på lördagen, ring Leif: 0761 460211  
  
Välkommen till en trevlig dag i Tystberga!  

 

 
 



 
HD2M  

 

 
 

 

På månadsmötet i april visades en film från SK6M:s contest-expedition från Ecuador med  

anropssignalen HD2M. Ett tack för lånet av DVD:n till Allan, SM5ELF.   

 

 

 

 

 

 

http://tf4m.com/images/2011/03/HD2M.JPG


 

 

NSA ÅRSMÖTE 2012-02-20 

 
Nyköping 2012-02-21 

 

Plats: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 

Tid: 19.00. 

Antal närvarande medlemmar: 6. 

Medlemmarna: AXB Bo Jonsson, CCE Kjell Edvardsson, CZQ Kjell Fredriksson,  

 KNV Leif Nordin, KSB Benny Svensson och RDF Alf Nynäs. 

 

 

1. Ordföranden Leif KNV hälsade alla välkomna. 

 

2. Justering av röstlängd. Alla befanns röstberättigade. 

 

3.  Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes. 

 

4. Val av funktionärer för årsmötet. 

4a. Till ordförande valdes Leif KNV. 

4b. Till sekreterare valdes Bosse AXB. 

4c. Till justeringsman och rösträknare valdes Alf RDF. 

 

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. Besvarades av mötet med ja. 

 

6.  Framläggande av verksamhetsberättelse. Då ordinarie sekreteraren inte presenterat någon 

                         verksamhetsberättelse beslöt mötet att hänskjuta frågan till mars månadsmöte som inleds med 

                         punkt 6, verksamhetsberättelsen. 

 

7. Framläggande av kassaberättelsen. Benny KSB läste upp kassaberättelsen för mötet. 

 Han beklagade att han ej hade kopior till mötet då hans skrivare  havererat. Benny kommer att 

                          skicka kassaberättelsen via e-post till medlemmarna. 

 

7a. Kassaberättelsen godkändes av mötet. 

 

8. Framläggande av revisionsberättelsen. Revisorn Kjell CCE har reviderat klubbens räkenskaper 

                         för det gångna året. Revisionsberättelsen upplästes av Kjell CCE som tillstyrker ansvarsfrihet. 

 

9. På ordförandens fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året,blev svaret ett 

                          enhälligt ja. 

 

10. Propositioner. Inga propositioner har lämnats till mötet. 

 

11. Motioner. Inga motioner har inkommit till mötet. 

 

12. Val för nästkommande verksamhetsår. 

12a. Till ordförande beslöt mötet att välja Leif KNV. 

12b. Val av antalet ledamöter. Förslag om 4 ledamöter framlades. Mötet beslöt att 4 ledamöter skall 

                           ingå i styrelsen. 

12c. Till styrelseledamöter valde mötet Tony Englund (XQJ), Benny Svensson (KSB),  

                          Bo Jonsson (AXB) samt Alf Nynäs (RDF). 

12d. Val av antalet styrelsesuppleanter. Mötet beslöt att en (1) styrelsesuppleant skall ingå i styrelsen. 

12e. Till styrelsesuppleant beslöt mötet välja Kjell Fredriksson (CZQ).  

12f. Val av revisor. Mötet beslöt att välja Kjell Edvardsson (CCE) som revisor. 

12g. Val av revisorsuppleant. Mötet beslöt välja Allan Strömstedt (ELF) som  

 revisorsuppleant. 

 



13. Tillsättande av valkommitté. Mötet beslöt att tillsätta Sören Eklund (KQS) som ensam i 

                          valkommittén. 

 

14. Fastställande av medlemmsavgift för år 2013. Styrelsens förslag är 200 kronor,  dvs oförändrat. 

                          Mötet godkände styrelsens förslag. 

 

15. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns. 

 

16. Mötets avslutande. Då inget mer fanns på dagordningen avslutades mötet. 

 

 

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

 Tillförordnad sekreterare Bo Jonsson.  Justeringsman Alf Nynäs. 

 

 
NSA månadsmöte 2012-02-20. 

 

Nyköping 2012-02-25. 

 

Plats: IOGT-lokalen Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 

Antal närvarande: 6. 

De närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny och RDF Alf. 

1. Ordföranden KNV meddelade att SM5-mötet går av stapeln den 3/3 i Linköping. 

2. Höstens mötesdagar skall bokas menar mötet. Följande dagar skall meddelas IOGT:s 

 ansvariga: 17/9, 15/10, 19/11, 10/12. Bosse AXB gör detta. 

3. Repeaterns status. AXB redogjorde kort för läget. Det anses svårt att få tillgång till 

 FRO:s lokaler i Dammgruvan då det är militärt område som dessutom är inhägnat 

 och kameraövervakat. Erik Källberg, SM5DRW, är välvilligt inställd (som FRO  platsansvarig i 

                          Nyköping) men de personer som har ansvaret på Södermanlandsnivå" har sagt ifrån. Försvaret 

                          omorganiserar och sparar pengar och ingen vet riktigt vad som skall ske med området.  

                         Nyköpings kommun har ett planförslag som kan beröra området. Vi får leta vidare efter QTH. 

                        Alf RDF har fixat till repeater och filter och den är nu klar att köras i gång. Antenn och kablage 

 samt lite kontakter är det ända som behöver anskaffas. 

4. Fild-day diskuterades. Viss tveksamhet råder från de som drar det tunga lasset.      

 Mycket jobb för få deltagare. Andra sätt att träffas efterlystes. Kjell CCE erbjöd sitt     

 QTH Ekla i Tystberga. Mötet tyckte det var en god idé. Datum föreslås bli den 19/5  

 (vecka 20). Detta togs som ett preliminärt beslut. 

5. Kjell CZQ meddelade att Mats Bjurén, SM5RC, hade fyllt 90 år. Detta hade observerats av flera  

                          medlemmar och CZQ hade skickat ett gratulationskort i NSA:s  namn till jubilaren. Mats har 

                          fortfarande sin baeam uppe men är sällan aktiv på banden. 

6. Då inget mer fanns att avhandla avslutades mötet av KNV och kaffe med tilltugg 

 plockades fram. 

 

 

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

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

Vid protokollet tf. sekr. Bo Jonsson / AXB  Justerat av ordf. Leif Nordin / KNV 

 
 
 
 
 



Inkomna QSL 
 

 
 

 
 

 
Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 

 

SM5AXB, Bosse 

 

SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 


