
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 

NSA 70 år 2018!!! 
 
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 Vårnumret är 2018-04-01   

 

Mötesdagar 2018 

19/2 (Årsmöte), 19/3, 16/4  och 21/5. 

Hej!  

Det är dags för årsmöte i NSA igen! Vore trevligt att se några fler på mötet än bara den ”vanliga” 
kärntruppen. Du behöver inte riskera att bli vald till något då det redan finns frivilliga till alla 

förtroendeposter. I vilket fall som helst hälsar jag alla välkomna till årsmötet! 
 

Efter ett antal år som ordförande i NSA har jag beslutat att lämna den posten. Som ny ordförande är 

Alf SM5RDF föreslagen. Ett bra förslag tycker jag. 
 

73 de SM5KNV Leif 
 

 

!!! ÅRSMÖTE I NSA 19 februari 2018 !!!!  
 

 

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:     Just dig skulle vara mycket trevligt att se där. 

När är årsmötet:     Måndagen den 19:e februari 2018, kl. 19.00. 
Var någonstans:      IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. 

                               Annexet direkt vid infarten, till höger.   

Välkommen! 

NSA:s styrelse  

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vinternumret 2018 Årgång 59  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


Förslag till Dagordning till Ordinarie Årsmöte för  

Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 19 februari 2018. 
 

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 revisorssuppleant.  

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

styrelsen, varav en är sammankallande. 

14 Fastställande av medlemsavgift för år 2019. 

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!   

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. 

 

Valkommitténs förslag till funktionärer inom NSA 2018  

 
Ordförande, nyval: SM5RDF, Alf  Kassör, omval: SM5KSB, 

Benny 

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Styr. suppleant:  omval SM5CQT, Alf 

Revisor, omval: SM5CCE, Kjell  

Revisorssuppleant : omval SM5DNO, Gunnar??  

Valberedning:   -KQS, Sören samt 

SM5CZQ, Kjell 

 

Valkommittén, genom  Sören -KQS  
 

 



 

 

NSA Månadsmöte 2018-01-15    

Nyköping 2018-01-16 
 
Närvarande: Bosse AXB, Kjell CCE, Alf CQT, Kjell CZQ, Benny KSB, Sören KQS, Alf RDF. 
Totalt 7 personer. 
 
Då vår ordinarie ordförande Leif KNV inte kunde närvara, fick Alf RDF rycka in och ta tag i klubban. 
 
Det blev lite "försnack" innan mötet kunde börja. Kassören för IOGT, Gunilla Marklund, var i huset och 
kontrollerade en dubbelfakturering med Benny KSB. Gunilla meddelade att vi fick använda lokalen hela första 
kvartalet. En kalender på rumsväggen visade detta.  
 
Bosse AXB bad om att få boka ytterligare måndagar, nämligen i april och preliminärt även maj. Han 
informerade om att vi har möten den 3:e måndagen i de månader vi bokar. 
 
 
1. Alf hälsade alla välkomna till kvällens möte. Våra tankar gick till Leif KNV som var 
 förhindrad att delta. En dagordning ordnades till av mötet. 
 
2. Alf RDF och Bosse AXB redogjorde för SK5BE/R. Vi hade konstaterat att repeatern hade gått knackigt 

och varit svår att nå. Misstankarna gick till sist till en av kaviteterna. Repeatern stoppades och TX-
kavitetsraden togs bort. Felet var en glappkontakt i den avstämbara kondensatorn. Vi passade även på 
att förstärka "mjuklödningarna" genom att dra ihop botten och toppen på kaviteterna med långa 
gängstänger. Därefter kördes kaviteterna tillbaka och installerades. 

 
Vid provkörning konstaterades att det blev lika "bra" täckningsområde som uppstod när vi fått upp det 
nya antennpaketet. Stig BOF kan höra och köra från sitt QTH i Nävekvarn och Sören KQS kan också nå 
repeatern från sitt QTH utanför Stigtomta. 

 
3. Lokalen diskuterades. Den ansågs mysig och bra. Februari till maj bokades till samma pris som förut, 

dvs. 300 kr per gång. Vi beslöt att fortsätta. 
 
4. Efter sista mötet år 2017 tyckte Leif KNV att (och även undertecknad) vi borde avtacka den tidigare 

värdinnan Carina Ahlberg med en "värdig" blomma. Uppdraget gick till sekreteraren som inhandlade 
en orkidé och ett tackkort. När överlämningen skedde blev hon överraskad och så glad att 
undertecknad fick en kram. Hon sa i samma  andetag att hon just kommit hem från ett möte med 
IOGT med resultat att hon blivit uppsagd! 

 
5. Klubbens ställning. Vi avvaktar med att ta frågan just nu. Lokalfrågan löser sig nog. Lokalhyran är 

överkomlig. Sören KQS tar hand om klubbens egna QSL-kort så alla kort finns på samma ställe. Dvs 
SK5BE:s utgående kort. 

 
6. Valberedningen. Sören KQS presenterade ett förslag som var i stort sätt klart. Bra jobbat Sören! Detta 

förslag skall skickas tillsammans med kallelsen till årsmötet. Beslut av möte. 
 
7.  Övriga frågor. Det fanns inga. 
 
8.  Alf RDF avslutade mötet och medhavd förtäring packades upp och inmundigades! 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sekreterare Bo Jonsson SM5AXB  Tillförordnad Ordf 
 



 

Medlemsförteckning NSA 

 

SM5AQD, Håkan Eriksson 

SM5AXB, Bo Jonsson 

SM5CCE, Kjell Edvardsson 

SM5CQT, Alf Thunström 

SM5CZQ, Kjell Fredriksson 

SM5DNO, Gunnar Hedin 

SM5EVK, Hans-Erik Qvist 

SM5KNV, Leif Nordin 

SM5KQS, Sören Eklund 

SM5KSB, Benny Svensson 

SM5RDF, Alf Nynäs 

SM5VAK, Sören Karlsson 

SM5XQJ, Tony Englund 

Ex. SM5GGO, Richard Cardnäs 

 
Kontaktuppgifter till enskilda medlemmar fås efter kontakt med styrelsen. 
 

 

 

 
 

 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5KSB, Benny 

SM5CZQ, Kjell (korrekturläsare) 

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

 


