
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 

I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0761 460211 
e-mail red.:      leif#leif-nordin.se     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.leif-nordin.se/NSA 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping   
Samlingslokal: Östra Längdgatan 7, vid Nyköpings hamn.  
Månadsmöten: 3:e tisdagen i månaden kl. 18.00.  
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet). 
Klubbcall: SK5BE. 
 

 
Stopp-datum till Höstnumret är 2022-09-01   

 

Mötesdagar 2022 

17/5, (Årsmöte) 20/9, 18/10, 15/11, 6/12 (julfest?) 

Hej!  
 

Det är äntligen dags för ett normalt årsmöte med alla deltagare på plats. Härligt! 
På årsmötet kommer vi bl.a. att besluta om reviderade stadgar. Välkomna! 
73 de SM5KNV Leif 

 

 

 

 

 
 

!!! ÅRSMÖTE I NSA 17 maj 2022 !!!!  
 

 

 

Bästa Radiokollegor 
Ännu ett år har passerat och därmed är det åter dags för ett årsmöte inom NSA. 

Inbjudan: 
Till vad:                 Nyköpings Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 
Vilka är kallade:     Alla medlemmar i NSA. 

När är årsmötet:     Tisdagen den 17:e februari 2022, kl. 18.00. 
Var någonstans:      Östra Längdgatan 7 vid Nyköpings hamn. 

                                

Välkommen! 

 

NSA:s styrelse 

 
 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vårnumret Utgivet 2022-04-25   Årgång 63  ------------------- 
 

http://www.leif-nordin.se/NSA


Förslag till Dagordning till Ordinarie Årsmöte för  

Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 17 maj 2022. 
 

 
 

1. Mötets öppnande. 

 
2. Val av funktionärer för årsmötet. 

a    Val av ordförande för årsmötet.        
b    Val av sekreterare för årsmötet.         
c    Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare.       

 
3. Justering av röstlängd. 
 

4. Fastställande av dagordning.  
 

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.  
 
6. Framläggande av verksamhetsberättelsen.  

a    Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen.  
 

7. Framläggande kassaberättelsen. 
a    Frågan om godkännande av kassaberättelsen.  
 

 8. Framläggande av revisionsberättelse. 
 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.  

 
10. Propositioner. Ändrade stadgar för NSA. 

 
11. Motioner.  
 

12. Val för nästkommande verksamhetsår. 
a   Val av ordförande. Förslag Alf Nynäs, SM5RDF. 

b   Val av antalet ledamöter i styrelsen. Förslag 2 ledamöter.  
c   Val av styrelseledamöter. Förslag Gunnar Hedin SM5DNO och  
     Leif Nordin SM5KNV.  

d   Val av revisor. Förslag SA5DFR Daniel Frisk. 
 

13. Fastställande av medlemsavgift för år 2023. Styrelsens förslag 200 

      kronor. 
 

14. Övriga frågor. 
 
15. Mötet avslutas. 

 
 

 



 

 

NSA månadsmöte 2022-03-15 
Nyköping 2022-03-17 

Plats: Östra längdgatan 7 vid östra hamnsidan. 

Antal närvarande: 7. 

De närvarande: SA5DFR Daniel Frisk, SM5AXB Bo Jonsson, SM5CQT Alf Thunström, 

SM5DNO Gunnar Hedin, SM5KNV Leif Nordin, SM5RDF Alf Nynäs, SM5XQJ Tony Englund. 
 

1.    Mötets öppnande. 

      Vår ordförande Alf Nynäs hälsade alla välkomna. Det har varit glest mellan 

      våra ”möten” men nu är vi igång igen! 

 

2.   NSA stadgar. 
      Mötets viktigaste punkt var hur våra stadgar skall se ut framöver, då 

      medlemsantalet är lågt. Stadgarna bör alltså anpassas därefter. Det har då 

      framkommit, att antalet funktionärer bör minskas. Leif Nordin hade 

     sammanställt synpunkter från valkommittén och från medlemmarna i klubben. 

     Dessa synpunkter har legat till grund för det förslag Leif presenterade för mötet. 
     Två bilagor i form av de gamla stadgarna och det nya stadgeförslaget fanns som 

     diskussionsunderlag. Alla närvarande hade tillgång till bilagorna. Efter en hel 

     del frågor och ställningstagande, enades mötet om att godta  

     stadgeändringsförslaget. Förslaget tas upp till beslut på det kommande 

     årsmötet. 

 
3.   Ekonomin. 

      Kassören Gunnar Hedin redogjorde för NSA:s ekonomiska läge. De utgifter som 

     huvudsakligen tär på kontot är bankavgifter, portokostnader för QSL till SSA 

     och medlemsavgiften i SSA. 

 
4.   QSL-hanteringen. 

      Leif Nordin meddelade att QSL-hanteringen har börjat röra på sig igen.  

      På SSA-s kommande årsmöte kommer QSL att utväxlas. 

 

5.   Sekreteraren undrade om det fanns några andra viktiga frågor att tas upp på 

      mötet? Det fanns det inte. Då meddelade han följande: Att Bo Jonsson 
     (SM5AXB) och Alf Nynäs (SM5RDF) avgår med omedelbar verkan som 

     repeaterfunktionärer då NSA ej längre har någon repeater (SK5BE/R) igång.  

 

6.   Övriga frågor. 

      Här fanns inget att ta upp. 
 

7.   Ordföranden Alf Nynäs beslöt att avsluta mötet och tyckte att det var dags för 

      fika och lättare ”eftersnack”.  

 

 

Sekreterare: Bo Jonsson (SM5AXB).  Ordförande: Alf Nynäs (SM5RDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NSA månadsmöte 2022-04-19.    Nyköping 2022-04-21. 

 
Plats: Östra Längdgatan 7, Nyköping.  (Nyköpings hamns östra sida). 

Deltagare: SA5DFR Daniel, SM5AXB Bo, SM5CQT Alf, SM5KNV Leif, SM5RDF Alf, SM5XQJ 

Tony. 

 

1. Ordföranden Alf Nynäs hälsade alla välkomna till ett mera normalt möte då ”Coronan” 
inte är lika påtaglig som tidigare. 

2. Nya stadgar för NSA diskuterades. Utskick med nya respektive gamla stadgar skall 

skickas ut i god tid innan årsmötet. Detta ordnar vår redaktör Leif KNV. Årsmötet sker den 

2022-05-17. 

3. Det har framkommit att föreningens revisor Kjell Edvardsson SM5CCE har avsagt sig sitt 

uppdrag. På förfrågan om någon på mötet kan åta sig sysslan anmälde sig Daniel SA5DFR.  
Val av ny revisor tas upp på kommande årsmöte. 

4. Leif KNV berättade att inga QSL för utdelning har levererats till honom, vilket han hade 

räknat med. Utgående QSL kan han ta emot omgående. 

5. Övriga frågor? Det fanns inga. 

6. Ordföranden valde att avsluta mötet.  
 

 Sedan diskuterades gamla och nya metoder för datorhantering och dagens snabba framfart 

inom IT-sektorn. Lite allmänt trevligt småprat följde till fikat. 

 

 

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

Sekreterare SM5AXB Bo Jonsson. Ordförande SM5RDF Alf Nynäs. 

 

 
 

 
 

Anno 1907 
 

 

 



 

 
Omkring 1905? 

 

 
 

NSA:s lubblokal Östra Längdgatan 7 
 

 
 

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

 

SM5AXB, Bosse 

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

 


