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Motala Sändareamatörer-SK5SM
Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

SM5BVV
SM5ELV
SA5BZT
SM5YSL
SM5FWW

Morgan Lorin
Kent Kärrlander
Kenneth Conradsson
Christer Lindberg
Leif Lindgren

Revisor
Revisor ersättare

SM5BTC
SA5MMM

Sven Nilsson
Lennart Deimert

Årets verksamhet:
Detta år har återigen gått i ovisshetens tecken om vad ska hända på rundradiomuséet med den
planerade ombyggnad för kaféverksamhet och hur det påverkar vår klubblokal?
Vår ordförande Morgan Lorin har haft kontinuerlig kontakt med museiledningen och
kommunen för att säkerställa vår tillgång till klubblokalen i rundradiomuseet. Det har han
gjort med den äran och förtjänar en stor eloge för sitt arbete.
Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten utöver informella möten och planeringsarbete som försiggått vid möteskvällar och arbetstillfällen.
Efter investering i och byte av rotor till den nya vridbara antennen Optibeam fungerar den nu
perfekt och kan vara till stor hjälp för många trevliga kontakter på de övre kortvågsbanden.
Vi har under året infört begreppet ”öppet hus” vid medlemsträffar varannan måndag vilket har
varit ett lyft för föreningen. Mailutskick och klubbens aktiva hemsida har ökat närvaron och
medfört ett medlemstillskott tack vare våra programpunkter.

Ett studiebesök hos SVARK Södra Vätterns Radioklubb i Jönköping SK7AX med nybyggt
klubbhus har inspirerat oss till fortsatt satsning på medlemsvård och klubbverksamhet.
Årets Fielday anordnades i maj månad i samarbete med LRA Linköpings Radioamatörer vid
Tekniska Verkens Museum i Valla gård med olika aktiviteter och föredrag av Tilman
SM0JZT om SDR radions utveckling. Samarbetet med LRA skall vidareutvecklas.
Under lördagar och söndagar i juni-augusti har klubbstationen varit bemannad för besökande
på museet vilket också har bidragit till vår medlemsökning och kännedom om amatörradion.
Medverkan i Bondebackadagen i samarbete med Motala scouter och Friluftsfrämjandet är ett
trevligt inslag genomfördes sedvanligt i augusti månad.
Medlemsantalet är 31 st och vi ska under 2017 bedriva en kampanj för att kunna bli flera.
Det ekonomiska resultat får anses gått trots det gångna årets investeringar och kostnader.
Ordförande och styrelsen tackar våra samarbetspartner, Motala kommun, och alla medlemmar
som ställt upp under det gångna året och hoppas att 2017 blir ett år som vi kan använda vår
lokal till många radioaktiviteter.
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