
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 

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 . 

Repeatern ligger nere för tillfället. 

 
Stopp-datum till Höstnumret är 2019-09-01   

 

Mötesdagar 2019 

15/4, 17/9, 15/10 och 19/11  

Hej!  
 

Vårsäsongen är här med allt vad det innebär! Kanske en ny antenn eller rentav en ny rigg? 
 

73 de SM5KNV Leif 
 

 

Årets stora begivenhet 
Besök på Motala gamla långvågssändare, Rundradiomuseet! 

Missa inte detta! Kanske sista chansen att besöka museet då det hotas 

av försäljning och nedläggning. 

Vi har bokat lördagen 25 maj för besöket. 

Planen är att vi samlas på Träffens parkering kl 1000 för gemensam 

färd med bilar till Motala där vi äter lunch ca kl 1200. Efter det åker vi 

till museet och möter där DL5, Morgan Lorin kl 14.00. Han är vår 

guide i 3 timmar och sen åker vi hemåt.  Vi får även se Motala-

amatörernas QTH! 

 

Visningen kostar 900 kr som klubben står för så kom med! Resa och 

mat betalar vi själva. 

Så boka lördagen 25 maj! 

 

Alf SM5RDF 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vårnumret 2019 Årgång 60  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


 

 

 

NSA Månadsmöte 2019-01-19    

 Nyköping 2019-01-23. 
 
 
Plats: IOGT-huset, (högra gårdshuset) V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping,  
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, KSB Benny, RDF Alf. 
 
 
1. Alf önskar alla välkomna till det nya årets första NSA-möte. Trots halka och väglag har några hittat hit. 
 
2. Bosse AXB informerade att DL5 Morgan Lorin ringde upp den 19/1 och ville informera sig om "läget" i 

klubben. Han hade informerat sig om klubben via SSA-s hemsida och vad Leif KNV lägger ut på vår 
egen hemsida. 

 
 Han ringer runt och informerar sig om alla klubbar i distriktet. Hans planer är att få ihop ett DL5-möte i 

Eskilstuna under februari. Han kommer att meddela oss när han vet mera. 
 
3. På följande söndag kom det ett mail från Alf RDF om en Daniel Frisk som skrev ”Hej, håller på studerar 

för certifiering just nu och tänkte höra hur klubbens verksamhet ser ut nu för tiden? Tittade på 
hemsidan men verkade inte vara uppdaterad.  // Daniel” 

 
 Detta satte myror i huvudet för sekreteraren då DL5 skulle höra av sig. Var han inte ensam om jobbet? 

Var fler inblandade? Ett snabbt samtal med DL5 klarade det hela ut sig. Det var ett mail ”utifrån” 
visade det sig. Egen forskning visade koppling från Örstigs-hållet och Studsvik. Även Alf RDF hade 
kommit till samma resultat. Alf hade dessutom varit i kontakt med personen. Kanske en blivande 
medlem?! 

 
4. FRO. Inget nytt från det hållet. Lokaler söks. Lockbetet är att FRO kan stå till tjänst när de ordinarie 

förbindelserna slås ut. 
 
5. Vårens utflykter diskuterades. Motala radio museum med klubbstation och Motala verkstad. Motor 

museet vid Motala hamn. Besök hos våra grannar i Norrköping eller Flen. Problemet är att 
besöksnäringen går på knapp styrfart under maj månad. Fler förslag förväntas! 

 
6 Några NSA-medlemmar tänker ta sig till Eskilstunas radioloppis den 30/3. Bland andra CCE, RDF, CQT 

och ev. AXB. 
 
7. Alf som svingade klubban ansåg att dagens möte var avklarat och att fikat skulle framplockas! 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Sekreterare Bo Jonsson - AXB   Ordförande Alf Nynäs - RDF  
  
 
 
 
 
 
 
 



NSA årsmöte för verksamhetsåret 2018   

 Nyköping 2019-02-18 
 
Plats:  IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 
 
1. Vår ordförande Alf Nynäs -RDF hälsade alla välkomna. Alf valdes att leda  årsmötet. 

Han tackade för detta och plockade fram klubban samt öppnade årsmötet. 
 
2. Justering av röstlängden. Alla närvarande befanns röstberättigade. 
 
3. Ordföranden frågade om dagordningen kunde godkännas. Svar ja. 
 
4. Val av funktionärer för årsmötet: 
4a. Val av ordförande för årsmötet. Alf Nynäs –RDF valdes. 
4b. Val av sekreterare för årsmötet. Bo Jonsson –AXB valdes. 
4c. Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare. Alf –CQT valdes.  
 
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning togs upp. Svar ja. 
 
6. Framläggande av verksamhetsberättelsen. Sekreteraren delade ut berättelsen till alla 

deltagare. Sedan lästes den upp. 
6a. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna berättelsen. Svar ja. 
 
7. Framläggande av kassaberättelsen. Kassören Benny Svensson –KSB läste upp 

Resultaträkning och Balansräkning för år 2018. 
 
 Benny påpekade att verksamheten går med förlust. De enda inkomsterna är 

medlems – avgifterna. Den största utgiftsposten är hyran, dvs. 300 kr per möte. Där 
näst kommer maj månads utflykt då NSA står får inträdesavgiften. Under året 
avyttrades klubbstationen vilket gav ett tillskott i kassan.  

 
7a. Mötet beslöt att godkänna vad kassören framlagt. 
 
8. Framläggandet av revisionsberättelsen. Revisorn Kjell Edvardsson –CCE läste upp 

revisionsberättelsen och fann inget att anmärka på. Klar ordning på räkenskaperna. 
 
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 verksamhetsåret 2019. 
12a. Till ordförande valdes Alf Nynäs, SM5RDF. 
12b. Val av antalet styrelseledamöter. Mötet beslöt att 2 ledamöter skall finnas. 



12c. Val av styrelseledamöter. Mötet beslöt välja Bo Jonsson SM5AXB och Benny Svensson 
SM5KSB. 

12d. Val av antalet suppleanter i styrelsen. Beslöts att 1 suppleant skall gälla. 
12e. Val av styrelsesuppleant. Alf Thunström SM5CQT valdes. 
12f. Val av revisor. Kjell Edvardsson SM5CCE valdes. 
12g. Val av revisorssuppleant. Gunnar Hedin SM5DNO valdes. 
 
13. Tillsättande av valkommitté bestående av minst två ledamöter som ej tillhör 

styrelsen, varav en är sammankallande. Sören KQS och Kjell Fredriksson SM5CZQ 
valdes. Sammankallande är Sören. 

 
14. Fastställande av medlemsavgift för 2020. Styrelsens förslag är oförändrat, dvs 200 kr. 

Årsmötet godtog styrelsens förslag. 
 
15. Övriga frågor. Inga frågor fanns. 
 
16. Mötet avslutades och den omvalde ordföranden Alf Nynäs tog vid. 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sekreterare Bo Jonsson SM5AXB  Ordförande Alf Nynäs SM5RDF 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Justeringsman 
Alf Thunström SM5CQT 
 

NSA månadsmöte 2019-02-18     Nyköping 

2019-02-18 
 
Plats:  IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 
 
1.  Vår omvalde ordförande Alf öppnade det ordinarie månadsmötet. Vi har lite andra saker på agendan 

som måste klaras av. 
 
2. Majresan diskuterades. Ett av förslagen var ett besök på Motala radiomuseum. Nyligen flaggade 

Motala kommun om att de tänkte lägga ned radiomuseet eller avyttra det till andra intressenter.  
Efter en del diskussioner beslöt vi att göra ett besök där vid lämplig tidpunkt. Några tider att välja 
mellan vore bra. Styrelsen fick i uppdrag att ordna resan. 

 
3. Inbjudan från DL5 Morgan Lorin, angående ett till DL5-möte i Eskilstuna lästes upp. NSA har inget att 

tillföra verksamheten i nuvarande läge. Vi beslöt att tacka nej. 
 
4. Inget nytt på FRO-fronten. De söker fortfarande lokal och informerar om att de kan stötta med 

radiosamband då spänningslöshet råder i kraftnäten. 
 
5. Under övriga frågor ville Kjell CZQ veta vilka signaler / medlemmar klubben har för närvarande. 

Kassören Benny CZQ läste upp den nuvarande medlemslistan. Inget mer fanns att ta upp. 
 



6. Ordföranden förklarade mötet avslutat. En behövlig fikastund vankas!  
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
Sekreterarare Bo Jonsson, SM5AXB.   Ordföranden Alf Nynäs, 
SM5RDF. 
 

NSA verksamhetsberättelse för år 2018. 

 
NSA har haft 7 protokollförda medlemsmöten samt en julfest i december månad. 
 
 
NSA repeater har gått QRT. Försvarets säkerhetsansvariga godkände inte de antenninstallationer som utförts 
för SK5BE/R och SL5ZXR. SK5BE/R-s utrustning förvaras nu hos Alf RDF (kaviteter + kablage) och hos Bo AXB 
(styrelektronik + antenner och vist kablage). Inget ersättnings QTH har hittats. 
 
Vi har nu "bott" in oss i den nya klubblokalen och vi får använda den tills vidare. Vi har fått "lånenyckel"! 
 
Ett utskick till alla NSA medlemmar har gjorts med anledning av att PUL-lagen ersatts av GDPR, ett EU-direktiv. 
NSA har alltså visat vad vi har för medlemsinformationer och om vi får använda oss av dessa. Alla svarade ja på 
förfrågan. 
 
Klubben har avyttrat sin klubbstation IC730 med tillbehör. Detta friskade upp klubbkassan!   
 
Årets maj-möte, lika med utflykt, gick till Linköpings Datormuseum. Efter en givande och nostalgisk 
rundvandring avslutades besöket med lunch på museet. Deltagare var sex personer fördelade på 2 bilar. 
 
 
SM5AXB, Bo Jonsson 
 
 
 

NSA månadsmöte 2019-03-18     
Nyköping 2019-03-24. 

 
Plats: IOGT-huset (högra gårdshuset) V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping.  
Närvarande: AXB Bosse, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf, VAK Sören samt SA5DFR Daniel. 
 
En ny sändaramatör dök upp i möteslokalen, nämligen SA5DFR Daniel Frisk, som visat oss sitt intresse.  Innan vi 
började mötet föreslogs att vi presenterade oss för varandra. När det var gjort startade mötet. 
 
1. Vår ordförande Alf välkomnade alla till kvällens möte och då speciellt till Daniel Frisk, SA5DFR. 
 En dagordning knåpades ihop och den börjar på punkt 2. 
 
2. Maj månads utflykt till Motala Rundradio museum diskuterades. NSA har informerat Motala kommun 

och föreslagit besöksdagarna onsdagen den 22/5 och lördagen den 25/5. Vi vill även besöka våra 
kollegors klubblokal. NSA har även kontaktat vår DL5 Morgan Lorin om besöket. 

 Han är villig att ställa upp som guide om möjlighet finns. Motala kommun har svarat oss att de inte har 
planerat för årets besöksdagar ännu, men tackar för visat intresse. De skall återkomma med 
information. 

 
3. DL5, Morgan Lorin har meddelats att vi tackar nej till att delta i DL5-mötet i Eskilstuna den 9/3. Vi har 

inte något av intresse att tillföra mötet. 
 
4. FRO. Sökandet av ny klubblokal pågår men tar tid. Inget nytt att rapportera enlig Erik DRW. 



 
5. Övriga frågor. Bosse AXB meddelade att resultatet från DL5 mötet finns på SSA hemsida.  
 
6. Mötet avslutades av RDF och kaffekopparna plockades fram. 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sekreterare Bo Jonsson –AXB   Ordförande: Alf Nynäs -RDF  
 

 

 
 

 

Nyköpings station (västra) 1916 
 

 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5RDF, Alf  

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

 


