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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 FÖR MOTALA SÄNDAREAMATÖRER-SK5SM  

 

Styrelsen har under året bestått av följande: 

 

Ordförande SM5BVV Morgan Lorin 

Sekreterare SM5COI Jonny Martinsson 

Kassör XYL/COI Gunilla Martinsson 

Ledamot SM5GAG Claes Johansson 

Ledamot SM4KIP Leif Johansson 

   

Revisor SA7RST Roland Strid 

Revisor ersättare  Arne Blomberg 

Adjungerad SA5MMM Lennart Deimert 

 

Föreningen Motala Sändareamatörer-SK5SM var vid årets slut 43 medlemmar från Motala 

och närliggande kommuner. Vår kassa är god.  

 

Pandemin och ekonomin har gjort att våra fysiska regelbundna klubbmöten har begränsats. Vi 

har fortsatt med regelbundna digitala möten via Internet med dussintalet besökande varje 

gång.  

 

Årsmötet 2022 hölls detta år med ett fysiskt möte, tio medlemmar deltog. Två nya 

styrelseledamöter hälsades välkomna.  

 

En välbesökt antenndag arrangerades vid Bondebacka hembygdsgård i samarbete med 

Radioklubben Östra, Linköping och Motala Scoutkår. Olika antenner och utrustningar för 

amatörradio visades. Scoutkåren bistod med förplägnad. 

 

I maj månad genomfördes ännu en gång ”radioloppis på Änga” i samarbete med Väderstad 

hembygdsförening. Ett hundratal besökare köpte och sålde prylar under gemytlig samvaro. 

 

Klubbstationen på Sveriges Rundradiomuseum var bemannad nära nog alla helger under 

museet öppettider, ett uppskattat inslag för besökare och museipersonal.  

 

Höstsäsongen startade med en välbesökt grillkväll i Stocklycke hamn på Omberg. Strålande 

väder med utsikt över Vättern främjade stämningen och aptiten. 
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SM5ASP Sven förevisade Utility - DX där man lyssnar på allt som inte är rundradio eller 

amatörradio. Vår SDR mottagare, i Karlsborg åtkomlig via Internet utnyttjas av Sven.  

 

Ett välbesökt och uppskattat museibesök gjordes på Motala Industrimuseum med Gert 

Holmberg som sakkunnig guide. 

 

JOTA/JOTI är en årlig världsomspännande aktivitet inom scoutverksamheten i samarbete 

med radioamatörer. Motala Scoutkår deltog med ett tiotal medlemmar och ledare där vår 

klubbstation under vår ledning användes för ett femtiotal radioförbindelser.  

 

Klubben stod värd för ett besök från Radioklubben Östra SK5LF med ett tjugofemtal 

nyexaminerade radioamatörer. Syftet var att skapa värdefulla kontakter inom hobbyn.  

 

Krisberedskap är del av amatörradion. För att visa vår verksamhet inbjöds Motala kommuns 

säkerhetssamordnare Cecilia Knypegård och SSA Sektionsledare Samhällstöd Thomas 

Svensson för en informationsträff. Ett trettiotal medlemmar och besökande från närliggande 

klubbar deltog.  

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten via Jit.si utöver mailkorrespondens. 

 

Motala Sändareamatörer-SK5SM är medlem i SSA, Sveriges Sändareamatörer som tillvaratar 

medlemmarnas intresse gentemot myndigheter och internationella organisationer samt 

medlemsservice med QSL hantering.  

 

Hemsidan www.sk5sm.se är flitigt besökt och uppdateras kontinuerligt med aktuell 

information av vår webbredaktör SA5MMM/Lennart. Klubbens officiella e-postadress är 

inform@sk5sm.se 

 

Vi tackar Motala Kommun, våra samarbetspartner, styrelse och aktiva medlemmar för ett gott 

samarbete under året. 

 

Februari 2023 

 

 

 

Morgan Lorin SM5BVV            Jonny Martinsson SM5COI               Gunilla Martinsson  

      

 

 

Leif Johansson SM4KIP    Claes Johansson SM5GAG 

http://www.sk5sm.se/
mailto:inform@sk5sm.se

