VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
FÖR MOTALA SÄNDARAMTÖRER-SK5SM
Styrelsen har under året bestått av följande:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

SM5BVV
SM5ELV
SA5BZT
SM5COI
SM5FWW

Morgan Lorin
Kent Kärrlander
Kenneth Conradsson
Jonny Martinsson
Leif Lindgren

Revisor
Revisor ersättare

SM5BTC
SA5MMM

Sven Nilsson
Lennart Deimert

Årets verksamhet:
Året inleddes med att klubben fick i uppdrag av Motala kommun att omgående flytta klubbstation från bottenvåningen till lokaler en trappa upp på grund av ombyggnad till kaféverksamhet. Ur vår synpunkt blev det en mycket bra lösning när vi samtidigt fick tillgång till
ett anslutande rum. Ombyggnaden innebar att vårterminen fick gå på sparlåga.
Under andra halvåret har vi haft sju medlemsträffar ”Öppet Hus” med god anslutning samt en
Field Day - radiomarknad. Måndagar verkar vara en passande tidpunkt. Bland höjdpunkterna
kan nämnas SM0JZT Tilman besök från SSA sektion Radioteknik som informerade om SDR
tekniken Software-Defined Radio. Mötet hölls den 18 december på Motala Bibliotek för att ge
allmänheten tillträde.
Med anledning av att Sveriges Rundradimuseum uppmärksammade starten av radiostationen
för 90 år sedan ansökte SK5SM om specialsignalen SC90SM från 1 april och året ut. Vi har
haft drygt 2 000 kontakter från klubbstation och enskilda medlemmar stationer.
Bondebackadagen genomfördes sedvanligt som ett trevligt inslag i scouternas verksamhet.
Klubbstationen har varit öppen några timmar lördag och söndag under juni - augusti, ett
uppskattat inslag för museibesökare och en möjlighet för oss att informera om amatörradio.
För första gången kunde vi delta i SAC, Scandinavian Activity Contest, både med CW,
telegrafi och SSB, telefoni där några av oss övernattade på stationen för att nå en bra
placering. Inför testen införskaffades ett ACOM 1000 slutsteg för att öka sändareffekten
ca tio gånger.
1

Vår hemsida www.sk5sm.se har varit välbesökt och är vårt fönster mot omvärlden.
Vårt medlemsantal har ökat till 43 stycken och vi ska fortsätta att bedriva sådan verksamhet
som lockar fler att bli medlemmar.
Det ekonomiska resultat får anses bra trots det gångna årets stora investeringar.
Styrelsen tackar alla för en god insats under det gångna verksamhetsåret och hoppas att 2018
blir ett år där vi kan använda vår lokal fullt ut för många radioaktiviteter. Vi vill samtidigt
rikta ett stort tack till museiledningen för gott samarbete och tillmötesgående.

Mars 2018

Morgan Lorin SM5BVV

Kent Källander SM5ELV

Leif Lindgren SM5FWW

Kenneth Conradsson SA5BZT

Jonny Martinsson SM5COI

2

