
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0155-24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping 
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: I  IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R frekvens RV51,  
d.v.s. 145.0375 MHz  in och 145.6375 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Höstnumret är 2016-09-05   

 
 

Mötesdagar 2016 

16/5, 19/9, 17/10, 21/11 och 5/12. 

 

Museibesök 
 
Vi har de senaste åren ersatt NSA:s majmöte med ett besök till något intressant ställe. Förra året var vi 
i Linköping på Flygvapenmuséet. 
I år har vi pratat om ett besök på Försvarsfordonmuséet utanför Strängnäs : http://arsenalen.se 
 
Muséet har stängt måndag och tisdag så vi kan kanske välja onsdag 18/5 eller torsdag 19/5 t.ex. 
Vi får prata om detta på aprilmötet.  
 
73 de SM5KNV Leif 

 

 

 

Föreningsinfo 
 
Medlemsavgiften för 2016. 
Medlemsavgiften skall vara inbetald före april månads utgång. Skicka gärna in avgiften i tid så slipper 
jag hålla på med tråkiga påminnelser. Medlemsavgiften är 200:- och insättes lämpligen på plusgiro 
92199-9 . 
  
Medlemsregistret 
Har du ändringar vad gäller adress, telefonnummer, emailadresser m.m. så meddela kassören. 
Styrelsen har tillgång till det kompletta registret. Det är en förkortad utgåva som finns i Break-In en 
gång per år och utformningen är ett önskemål från medlemmarna.  
  
SM5KSB Benny, kassör 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vårnumret 2016 Årgång 57  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be
http://arsenalen.se/


NSA årsmöte 2016-02-15 

Nyköping 2016-02-16 
 

Plats: IOGT-huset, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Närvarande: AXB Bo, CZQ Kjell, CQT Alf, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf, XQJ Tony. 
 
1. Ordförande Leif KNV hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 
 
2. Justering av röstlängden. Alla närvarande var röstberättigade. 
 
3. Ordf. frågade om dagordningen kunde godkännas. Svaret blev ja. 
 
4. Val av funktionärer för årsmötet: 
4a. Val av ordförande för årsmötet. Leif Nordin -KNV valdes. 
4b. Val av sekreterare för årsmötet. Bo Jonsson -AXB valdes. 
4c. Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare. Alf Thunström –CQT 
                        valdes. 
 
5. Ordföranden frågade om mötet ansåg att det var stadgeenlig utlyst. Svar ja. 
 
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden som även frågade om 
                        Mötet kunde godkänna berättelsen. Svar ja. 
 
7.            Framläggande av kassaberättelsen. Kassören Benny Svensson -KSB hade 

 skickat ut all information i förväg via e-post. Resultaträkning och Balansräkning 
                        för år 2015 presenterades. Ett Excelark visade budget / utfall för år 2015 och  
                        budget för år 2016.   
 
 Verksamheten hade givit ett visst överskott trots hyreshöjning till 400 kr per 
                       möte. Budgeten stämde bra, bara en differens med några hundralappar. 
 
7a. Kassaberättelsen godkändes av mötet. 
 
8.           Revisionsberättelsen delgavs mötet av Kjell Fredriksson, -CZQ. Ordinarie 

 revisorn Kjell Edvardsson -CCE var förhindrad att delta.  Kjell Edvardsson -CCE 
 ansåg att det var ordning och reda i finanserna. Det fanns inget att anmärka på. 

 
9.          På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, röstade alla som INTE hade en post i 
                      styrelsen, ja på frågan. Mötet beslöt att ansvarsfrihet skall beviljas. 
 
10. Inga propositioner fanns att behandla. 
 
11. Inga motioner fanns att behandla. 
 
12. Val för nästkommande verksamhetsår.  
12a. Till ordförande omvaldes Leif Nordin -KNV. 
12b. Val av antal styrelseledamöter. Mötet beslöt att 3 ledamöter skall finnas. 



12c.            Val av styrelseledamöter. Mötet beslöt välja Bo Jonsson -AXB,  
                        Benny, Svensson -KSB och Alf Nynäs -RDF. 
12d. Val av antalet suppleanter i styrelsen. Beslöt att 1 suppleant skall gälla. 
12e. Val av styrelsesuppleant. Alf Thunström -CQT valdes. 
12f. Val av revisor. Kjell Edvarsson -CCE valdes. 
12g. Val av revisorsuppleant. Allan Strömstedt -ELF valdes. 
 
13. Tillsättande av valkommitté. KQS valdes till sammankallande. 
 
14. Fastställande av medlemsavgift för år 2017. Styrelsens förslag: oförändrad,  
                        dvs 200 kr. 
 
15. Övriga frågor. Inga frågor fanns. 
 
16. Mötet avslutades. 
 
Sekreterare Bo Jonsson -AXB  Ordförande Leif Nordin -KNV 
 
Justeringsman 
Alf Thunström -CTQ 
  
 
   

NSA Månadsmöte 2016-03-21. 
 
Plats:  IOGT-lokalen, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
 
Närvarande: SM5CQT Alf, SM5CZQ Kjell, SM5KNV Leif, SM5KSB Benny och SM5RDF Alf. 
 

1. Ordföranden Leif hälsade alla välkomna till mötet. 
 

2. Vi diskuterade den planerade aktiviteten i maj. Huvudförslaget är att besöka  
                militärfordonsmuséet Arsenalen utanför Strängnäs. Alf nämnde att det kunde finnas något 
                radiorelaterat i Enköping som kanske kunde vara intressant.  
 

3. Benny redovisade situationen för vårt plusgirokonto. För att kunna utnyttja det fullt med 
                Betalningar m.m. så måste man teckna ett avtal på ett s.k. företagspaket. Detta kostar 900:-  
                per år. Benny undrsöker om det finns något billigare alternativ för att göra in- och utbetalningar 
                för klubbens räkning. 
 

4. Alf SM5RDF demonstrerade en mottagar-dongel som han köpt på eBay. Den har ett frekvensområde 
På  24 -1600 MHz, om jag minns rätt. Den har en USB-anslutning till en PC och styrs av en programvara  
som kan hämtas på  internet.  Det finns flera varianter på programvara och vissa är gratis. 

                Dongeln heter Tuner Receiver Stick RTL2832U+R820T2 och programvaran som Alf använde heter 
               SDRSharp. Kul grej. Alf beställer hem några donglar till dom som var intresserade på mötet. 
 

5. Inga fler frågor/inlägg fanns varför Leif avslutade mötet.  
 

Vid pennan, SM5KNV Leif Nordin 
 

 

 



 

En ny film om amatörradio från RSGB. 

 

SSA har anpassat den till svenska: 

http://www.ssa.se/ny-video-om-amatorradio/ 

 

 

 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5KSB, Benny 

 

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

 

http://www.ssa.se/ny-video-om-amatorradio/

