VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR MOTALA SÄNDAREAMATÖRER-SK5SM
Styrelsen har under året bestått av följande:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

SM5BVV
SM5COI
XYL/COI
SM5CVJ
SM5FWW

Morgan Lorin
Jonny Martinsson
Gunilla Martinsson
Carl-August Rasch
Leif Lindgren

Revisor
Revisor ersättare
Adjungerad

SA7RST

Roland Strid
Arne Blomberg
Lennart Deimert

SA5MMM

Föreningen Motala Sändareamatörer-SK5SM var vid årets slut 43 medlemmar och har under
året ökat med 6 medlemmar.
Pandemin Covid 19 påverkade även detta år vår verksamhet i början av året och alla fysiska
möten ställdes in. Vi har fortsatt med regelbundna digitala möten var fjortonde dag via Jit.si
med ett dussintal besökande varje gång.
Årsmötet för 2020 avhölls även detta år digitalt via Jit.si. Tretton medlemmar deltog.
Avgående kassör Kenneth SA5BZT avtackades efter att förtjänstfullt skött klubbens kassa.
SK5SM har tecknat avtal med BoreNet och investerat i eget Radio LAN bredband. Detta ger
oss nu möjlighet att bättre utnyttja vår anläggning med bland annat fjärrstyrning.
När restriktionerna lättades under försommaren var vårt första fysiska möte en sommarträff
hos en av våra medlemmar, tack Lennart/CBN med hustru Gunbritt,
Klubbstationen på Sveriges Rundradiomuseum var traditionsenligt bemannad nära nog alla
helger under museet öppettider, ett uppskattat inslag för besökare och museipersonal.
Vår radiomarknad ”loppis på Änga” i Väderstad återupptogs med ett 20 tal utställare och ca
200 besökande. Klubben avyttrade komponenter från några bortgångna medlemmars dödsbon.

1

Vi har påbörjat städning av källaren på Rundradiomuseet, monterat upp hyllplan för en
eventuell instrumentställning och avvaktar vidare instruktioner från kommunen gällande
fortsatt städning.
Vår SDR mottagare har flyttats till Vaberget utanför Karlsborg där Radioklubben SK6WW
välvilligt ställt lokal och drift till förfogandet. Ett Tack riktas till Jonny/SM5COI för den tid
mottagaren var placerad i QTH Normlösa. SDR mottagaren används flitigt av radioamatörer
världen över och sätter därmed Motala på världskartan. Antennförbättringsarbeten har också
genomfört under året. SK5SM är stödjande medlem i SK6WW.
Klubben har investerat i en tranceiver IC-7300 och påbörjat prov och drift för fjärrstyrning.
Ett antennmätinstrument och en ny stationär datorenhet har anskaffats.
SK5SM var värdklubb för SSA/SM5 distriktmöte som avhölls på f.d. Motala - Aska
långvågsstation i Orlunda, numera museum. Cirka 50 radioamatörer från distriktet deltog.
Vid årets sista möte, julavslutningen, höll Peder Rohde/SM5DWF föredrag om antenner.
Peder är nyinflyttad till Östergötland och numera medlem i SK5SM.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten via Jit.si utöver informella kontakter via
kortvågsradio på 3 609,5 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 av vår webredaktör SA5MMM/Lennart. Klubbens officiella e-postadress är
inform@sk5sm.se
Vi tackar Motala Kommun, våra sambetsparter, och aktiva medlemmar för ett gott samarbete
under året.
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