Verksamhetsberättelse för året 2021
Under 2021 har klubben hållit åtta protokollförda möten inkl. ett
kombinerat med Årsmöte. Sex av mötena har varit via video, de andra
två hölls i vårt klubb-QTH i Väsby. Antalet medlemmar har varit 17
stycken. Årsmöte hölls den 20 februari, tyvärr utan den sedvanliga
räkmackan eftersom det var ett Videomöte. Förhoppningar finns dock
om att vi i år kan återgå till ordningen och hålla vårt Årsmöte på
Vilbergen Bowling.
Bosse Gustavsson, som varit ordförande
sedan urminnes tider, ansåg att han gjort
sitt på den posten och bytte plats med vice
ordförande Sigvard Andersson. I övrigt var
det omval på samtliga poster. Våra
videomöten har varit ganska välbesökta, 810 medlemmar har visat upp sina nunor.
Ett par mer informella möten hölls också i
somras utomhus i Väsby i samband med
antennöversyner. Kul att åter träffas och
åter få njuta av Bosse G:s hembakta
sockerkaka.
Bosse G visar upp en gammal fin
omkopplarpanel som var till salu på
loppisen i Östra Stenby.

Ett bra tillskott till klubbkassan blev det i
oktober då vi medverkade på Norrköpings
Radioklubbs loppis i Östra Stenby där vi
ställde upp och sålde div. överskottsmateriel från Väsby plus mycket
fina grejor som skänkts av Bosse G efter hans flytt till ett nytt QTH.
Verksamheten i Väsby har väl inte gått
på högvarv, mycket p.g.a. av Coviden.
En del trålningar har dock gjorts,
främst av Janne G., Bosse H. och
Classe. Några större finingar har dock
inte fastnat i våra nät, trots att
förväntningarna var högt ställda inför
den kommande säsongen. Vi har också
försökt hålla våra antenner intakta
trots en hel del avverkning gjorts på
träd
angripna
av
granbarkborren.
Klubbmöte i Väsby-parken en fin sommardag.
Tyvärr sjunker inte medelåldern i
klubben så de som numera kan knalla
omkring i skogen är numera lätträknade. Planer på lite nya
antennexperiment till våren finns dock.

Årets flitigaste rapportskrivare var
Janne G. tätt följd av Ullmar vilket
renderade i framskjutna placeringar
för de båda i DX-Aktuellts QSL-lista.

Claes och Janne försöker få till alla
inställningar inför nattens trålning.

Hyran
för
Väsby
har
sedan
återstarten varit 2.500/år men har
nu höjts med en 500-hundring.
Förhoppningar finns att vi i år åter
kan ha våra möten därute. Alltid kul
att ses, men bekvämt att sitta
hemma och ha möten. Kanske vi
kan
kombinera
livemöte
med
videomöte vilket gör att vi blir
deltagare?

Vår hemsida ndl-dx.se är välbesökt med mer än 26000 träffar under
2021.
Norrköping den 9 februari 2021
Styrelsen

