VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR MOTALA SÄNDAREAMATÖRER-SK5SM

Styrelsen har under året bestått av följande:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

SM5BVV
SM5COI
SA5BZT
SM5CVJ
SM5FWW

Morgan Lorin
Jonny Martinsson
Kenneth Conradsson
Carl-August Rasch
Leif Lindgren

Revisor
Revisor ersättare
Adjungerad

SA7RST

Roland Strid
Arne Blomberg
Lennart Deimert

SA5MMM

Motala Sändareamatörer–SK5SM var vid årets slut 31 medlemmar och ökat under året med
två medlemmar.
Vi hann knappt igång verksamheten innan Covid 19 slog till och förlamade samhället. Alla
har varit på sin vakt och vi hoppas att det var över till hösten, men så blev det inte, nu är det
bara att hålla ut! Vi har dock möjligheten att hålla kontakt med omvärlden - via radio.
Något vi kan glädjas åt är vår SDR mottagare som är installerad hos en medlem. Han ställer
antennplats, bredband, och el till vårt förfogande. Den används flitigt, har besökare från hela
välden genom att den finns noterad på en Internationell SDR lista.
Årsmötet genomfördes med ett fysiskt brevutskick till medlemmarna. Cirka en tredjedel av
medlemmarna besvarade frågorna med val och ansvarsfrihet för styrelsen. Med detta som
underlag genomförde styrelsen ett fysiskt årsmöte i ordförandens fritidshus och fastställde
medlemmarnas beslut. Mötet avslutades med korvgrillning på behörigt Coronaavstånd.
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Klubbstationen på Sveriges Rundradiomuseum var bemannad några helger under sommaren
men fick begränsas på grund av den rådande epidemin. Likaså blev ett erbjudande till klubben
från Motala kommun att genomföra städning av källarplanet på Rundradiomuseet framflyttat.
Styrelsen har genomfört tre protokollförda möten via Skype eller Jit.si utöver informella
kontakter varje söndag via kortvågsradio på 3609,5 kHz.
Motala Sändareamatörer–SK5SM är medlem i riksorganisationen SSA, Sveriges Sändareamatörer som tillvaratar medlemmarnas intresse gentemot myndigheter och internationella
organisationer samt medlemservice med QSL hantering.
Hemsidan www.sk5sm.se är flitigt besökt och uppdateras kontinuerligt med aktuell
information. Klubbens officiella e-postadress är inform@sk5sm.se
Vi tackar Motala Kommun och våra aktiva medlemmar för ett gott samarbete under året.
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Morgan Lorin SM5BVV

Jonny Martinsson SM5COI

Leif Lindgren SM5FWW

Kenneth Conradsson SA5BZT

Carl-August Rasch SM5CVJ
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