
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0761 460211 
e-mail red.:      leif#leif-nordin.se     
  
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   
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 RV60,  
d.v.s. 145.150 MHz  in och 145.750 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Höstnumret är 2017-09-01   

 

Mötesdagar 2017 

24/4, 15/5 (?), 18/9, 16/10, 20/11 och 4/12 (Julfest) 

Hej!  

 
Info från Bosse AXB:  

Enligt Katarina Ahlberg så står IOGT utan styrelse just nu. Fastigheten verkar för “tung” för 
styrelsen och troligen kommer ett fastighetsbolag att stå för drift, underhåll och 
hyressättning. Styrelsen har haft ett par möten men inget har läckt ut ännu. 
Så i skrivande stund vet vi inte kommande hyror eller villkor. Men vi kör på ändå som vanligt 
enligt Katarina. Hon skall höra av sig när hon vet något mera. 
 

 
73 de SM5KNV Leif 

 

 

Tips från Alf RDF 

 

En sak som vi kanske kunde göra tillsammans i maj är att besöka 
Visualiseringscenter i Norrköping och se en film i 360-graders vidvinkel. 

Det går också att se utställningar där. Mat finns också om man inte vill ge 
sig ut på stan och äta. Kolla gärna på länken nedan så kan vi prata om det 
på aprilmötet. 

 
http://visualiseringscenter.se/ 
  

Ett annat tips kan vara att besöka Hallwylska muséet i Stockholm: 
 
http://hallwylskamuseet.se/sv 

 
Finns flera förslag? 
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NSA årsmöte 2017-02-20               Nyköping 2017-02-23 

 
Plats: IOGT-huset, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Närvarande: AXB Bo, AQD Håkan, CCE Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 
 
1. Ordförande Leif -KNV hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 
 
2. Justering av röstlängd. 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. Kjell -CCE valdes. 
 
5. Ordföranden frågade om mötet ansåg att det var stadgeenlig utlyst. Svar ja. 
 
6. Framläggande av verksamhetsberättelsen.  
 
6a. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna berättelsen. Svar ja. 
 
7. Framläggande av kassaberättelsen. Kassören Benny Svensson -KSB delade ut 

Resultaträkning och Balansräkning för år 2016. Ett Excelark visade budget / utfall för 
år 2016 och budget för år 2017.   

 
Verksamheten hade givet ett visst underskott trots hyressänkning till 300 kr (från 
höstterminen) per möte. Utflykten till Fordons museum i Härad utanför Strängnäs 
gjorde att budgeten inte stämde. Utflykten var inte känd av kassören när budgeten 
lades. En diff. på -600 kr.  

 
7a. Kassaberättelsen godkändes av mötet. 
 
8. Framläggande av revisionsberättelsen. Revisorn Kjell Edvardsson -CCE läste upp 

revisionsberättelsen och det fanns inget att anmärka på. 
 
9. På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året, 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 revisorssuppleant. Gunnar Hedin -DNO. 
 
13. Tillsättande av valkommitté. Sören -KQS valdes till sammankallande. 
 
14. Fastställande av medlemsavgift för år 2018. 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 -CQT 
 

En gång för länge sedan… 

 

 



 

 

NSA månadsmöte 2017-03-20   Nyköping 2017-03-28 
 

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

Närvarande AXB Bosse, CQT Alf, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 

 

1. Ordförande Leif KNV öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han hade inte många saker att 

ta upp men ville flagga för kommande utflykt. 

2. Som tradition gör NSA en utflykt varje år i maj/juni månad. Leif ville ha tips på vad som kan 

tänkas vara intressant att besöka. En svårighet är att många attraktioner öppnar först efter 

skolavslutningarna eller midsommar. 

3. Leif frågade om senaste nytt om SK5BE/R. Bosse AXB berättade att det enda som hänt är att 

kaviteternas ”dåliga” ingångskablage har bytts ut mot nytt. Därför har repeatern varit tyst i ca 2 

veckor.  

 När det gäller den nya antennen så kommer inget arbete att utföras innan påsk och troligen inte 

förrän i maj månad. Allt enligt Erik DRW. Det som kvarstår är att staga antennmasten och mäta 

ut hur kablaget skall monteras. Alla antenner är anslutna men kablaget har inte monterats mot 

huskroppen. Masten är i sitt lägsta läge just nu. 

4. Alf RDF visade upp några appar för att kontrollera WI-FI nät i den närmaste omgivningen. Han 

visade även hur man kör via remote-stationer som tex. SK3W med hjälp av iPAD och 

mobiltelefon. 

5. Övriga frågor.  Incidenter med brandvarnare och  en del olycksfall ventilerades. Sedan 

avslutades mötet av Leif KNV och förklarade att fika bör intas! 

6. Kaffe och fortsatt trevliga samtal! 

 

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

Sekr. Bo Jonsson, SM5AXB   Ordförande Leif Nordin, SM5KNV   

 
 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5RDF, Alf 

 

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

 

Utsikt från Stadsbron för 100 år sedan 

 


