
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
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 Tony Englund, Högbackav. 6, 640 32 Malmköping 
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   

 
Stopp-datum till Vårnumret är 2013-04-15   

 

Mötesdagar under  2013 

18/2, 18/3, 15/4 och 20/5 16/9, 21/10, 18/11 och 9/12.  

 
 

Hej!  
Missa inte Årsmötet den 18 februari! Som ni märker har Break-In blivit tunnare och tunnare. Utan 
bidrag blir det inte mycket till medlemsblad. Bidragen behöver inte vara speciellt häftiga. Alla typer av 

bidrag är välkomna! Kjell SM5CZQ är min vän i nöden. 

73 de SM5KNV Leif 

 
 

!!! ÅRSMÖTE I NSA 18 februari 2013 !!!!  
 

 

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

Kallelse: 
Till vad:                 Nyköpings Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 

Vilka är kallade:     Just dig skulle vara mycket trevligt att se där. 

När är årsmötet:     Måndagen den 18:e februari 2013, kl. 19.00. 
Var någonstans:      IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. 

Fikas det?:             Jodå, te eller kaffe med dopp till en ringa kostnad av 30 skr. 
                              Det går även bra med 30 dollar, hi.           

 

NSA:s styrelse/gm 

SM5XQJ, Tony  

 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vinternumret 2013 Årgång 54  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


 

 

 

 

 

  

Dagordning till Ordinarie Årsmöte för Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 18 februari 2013. 
 

1 Mötets öppnande 

2 Justering av röstlängd. 

3 Fastställande av dagordning. 

4 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. 

5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. 

6 Framläggande av verksamhetsberättelse 

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. 

11 Motioner. 

12 Val för nästkommande verksamhetsår 

a   Val av ordförande. 

b   Val av antalet ledamöter i styrelsen. 

c   Val av styrelseledamöter. 

d   Val av antalet suppleanter i styrelsen. 

e    Val av styrelsesuppleanter. 

f    Val av revisor. 

g    Val av revisorsuppleant.  

13 Tillsättande av valkommitté, bestående av minst två ledamöter som ej tillhör 

styrelsen, varav en är sammankallande. 

14 Fastställande av medlemsavgift för år 2014. 

Styrelsens förslag: Oförändrad medlemsavgift, d.v.s 200:-. 

15 Övriga frågor 

16 Mötet avslutas. 
 

Tänk på att förslag till årsmötet som ska behandlas utöver dagordningen 

skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet!   

 

Valkommitténs förslag till funktionärer inom NSA 2013 

 
Ordförande, omval: SM5KNV, Leif  Kassör, omval: SM5KSB, Benny 

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Sekreterare omval: SM5XQJ, Tony 

Styrelseledamot: omval: SM5RDF, Alf Styr. suppleant:  SM5CZQ, Kjell 

Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Revisorssuppleant : omval SM5ELF, Allan 

Redaktör, omval: SM5KNV, Leif  

Valberedning:   SM5KQS, Sören  

Valkommittén, genom  Sören SM5KQS  
 



Republiken Kosovo 
 

Ett känsligt område ur många synpunkter är Balkan. Där tände gnistan redan 1914 som bekant. När Tito dog 

1980 föll Jugoslavien samman och ”Balkaniseringen” tog fart.  Här ska jag bara ta upp ”området” Kosovo och 

dess koppling till amatörradioverksamhet samt förhållandet till DXCC. 

 
Som vi ser på kartan nedan gränsar Kosovo i norr till Serbien (YT), i sydost till Makedonien (Z3), i sydväst till 

Albanien (ZA) och i väst till Montenegro (4O Four Oscar). 

 
Den 10 september 2012 hade olika åtgärder från Kosovos sida resulterat i att FN godkänt landets önskan att bli 

erkänt som en suverän stat och sköta sina angelägenheter själv. Dock inte utan protester från olika håll, bl.a. 

Serbien och Ryssland.  

 

Nu lämnar vi Kosovos tumultartade historia och övergår till amatörradio och vilken status landet har när det 

gäller DXCC och andra diplom. I DXCC-reglerna stipuleras att ett av följande villkor ska uppfyllas för att ett 

område ska upptas bland DXCC-länderna (områdena): 

- Landet ska vara medlem i FN 

- ITU ska ha tilldelat ett block av anropsprefix 

- Landet ska vara med i US State Departments lista över ”Dependencies and Areas of Special 

Sovereignty” eller FN:s lista över ”Non-Self-Governing Territories”. 

 

I augusti 2012 meddelade Kosovos premiärminister att amatörradiostationer i Kosovo kommer att använda 

prefixet Z6 och att anropssignalen Z60K tilldelats en internationell delegation av radioamatörer som anlände i 

mitten av september samma år. Bland deltagarna märktes IARU Region I President PB2T Hans Blondeel 

Timmerman, G3TXF Nigel Cawthorne, MD0CCE Bob Barden, OH2BH Martti Laine samt ytterligare några 

andra.  

 

Målet för detta besök var inte att få DXCC-status för operationen utan att hjälpa till att åter få igång 

amatörradioverksamhet i Kosovo på olika plan.  

 

När det gäller DXCC-status har det meddelats från ARRL att Z60K eller någon annan Z6-station f.n. inte räknas 

för DXCC-diplom eftersom stationerna inte kvalificerar sig under gällande regler. Kosovo avser inte nu att 

ansöka om medlemskap i FN, ITU har inte tilldelat  något block av anropsprefix och landet har inte tagits upp på 

de ovan nämnda listorna. 

 

Däremot är Kosovo godkänt för CQ DX Award och är multiplier i CQ World Wide DX Contests samt Worked 

All Europe DX Contests (WAE). 

 

Tyvärr kom aktiviteten från Z60K att omgärdas av betydande motsättningar mellan olika amatörradiokretsar 

avseende dess laglighet och lämplighet m.m. Återigen visade sig olika internet-fora inte vara helt lämpliga för 

debatt av så känsliga frågor som ex. Kosovo. I avsaknad av styrning kunde amatörradio och politik inte alltid 

hållas isär.      

 Kjell, SM5CZQ 



 
 

 

 

Plats:   IOGT-lokalen , V.Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Antal närvarande: 6 

De närvarande: KNV Leif, CZQ Kjell, DNO Gunnar, CCE Kjell, AXB Bosse,  

  KSB Benny 

1. Ordföranden KNV hälsade välkomna. 

 

2.  Repeatern.  AXB redogjorde för läget. Det pågår arbeten med utrustningen. 

Elektroniken klar och mår bra, inkoppling ska ske. Tonstyrning  CTCSS på 82,5 Hz 

och tonöppning 1750 Hz, allt i ett senare skede. 

 

3. Julfest bestämdes vara den 10 december 2012 i den ordinarie möteslokalen.  

 

4. Övriga frågor.  

KSB rapporterade att medlemsantalet f.n. är 21 st. 

 

5. Mötet avslutades. 

 

 

Tf. sekreterare   Ordförande 

SM5CZQ Kjell Fredriksson  SM5KNV Leif Nordin 

 

 

                                              NSA MÅNADSMÖTE 2012-12-10 

 

Plats: IOGT-lokalen 

 

Närvarande: SM5CCE Kjell, SM5CZQ Kjell, SM5KNV Leif, SM5KSB Benny, SM5AXB Bosse, 

SM5CQT Alf, SM5DNO Gunnar och SM5EVK Hans-Erik.   

 

1. SM5KNV Leif öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2.  SM5KNV fungerade både som ordförande och sekreterare.   

 

3. SM5KSB Benny informerade om att IOGT framöver kommer att fakturera NSA månadsvis 

    för lokalhyran. 

 

4. SM5AXB informrade om NSA:s nya repeater. F.n. öppnas repeatern endast med bärvåg, men  

    tonöppning  1750 Hz och CTCSS 82,5 Hz tillkommer när Alf SM5RDF är klar med logiken. 

 

5.  SM5KNV och SM5CZQ demonstrerade sina nya handapparater Midland CT 790 för 2 meter  

     och 70 centimeter. Samtidigt körde gossarna sitt första QSO på 70 cm någonsin! 

 

6. Därefter inleddes Julfesten med filmvising som efterföljdes av landgång med tillbehör samt 

    efteråt blev det fika med tilltugg och jultårta därtill. Inte dåligt!     

   

Ordförande och Mötessekreterare    

 

SM5KNV Leif 

 

Klubbsignalen SK5BE 2012 

 

Endast 7 QSO har körts under året, bl a vid klubbaktiviteten hos Kjell -CCE. 

 

9 QSL, totalt 10 QSO, har besvarats via SSA. Loggansvarig -KQS 

NSA Månadsmöte 2012-11-19 
 



 

 

 

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

 

SM5CZQ, Kjell 

SM5KQS, Sören 

SM5XQJ, Tony 

 

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

 

 


