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Verksamhetsberättelse för år 2016 

 

Inledning med sammanfattning 

Täby Sändaramatörer (TSA) är en ideell förening med säte i Täby och med sin verksamhet koncentrerad 

främst till Stockholms läns nordöstra delar. TSA är klubbmedlem i Sveriges Sändareamatörer 

(SSA). TSA arrangerade SSA årsmöte 2016 i Täby, något klubben fick mycket beröm för av både av SSAs 

styrelse och besökarna. Under våren hölls en kurs för blivande radioamatörer och under hösten deltog TSA 

under ”Överlevnadsdagen” på Vaxholms Kastells samt anordnade sambandet under Rimboritten och 

Lidingöloppet.  

 

TSA har Täby kommuns reservledningscentral som klubblokal ("Byäng") och i denna har vi ändamålsenliga, väl 

avvägda och bra klubbstationer. TSA har ett gott samarbete med Täby kommun. Vi har samarbetsavtal med 

Civilförsvarsföreningen Täby/Österåker. 

 

I QUATSA, "Härmed underrättelser om Täby Sändaramatörer", nämns om bl.a. klubblokal, aktiviteter, 

mötestider och klubbfrekvenser samt medlemskap. Aktuella uppgifter finns på TSA's hemsida www.sk0mt.se  

 

Medlemsantal 

Föreningen har ca 125 medlemmar. TSA har en medlemsförteckning som ges ut en gång per år. 

 

Styrelsen 

Ordföranden väljs av årsmötet; i övrigt har den konstituerat sig själv: 

SM0MPV Claes Carneheim, ordförande 

SM0OTX Gunnar Törnqvist, vice ordförande 

SM0WAV Sven-Erik Thor, sekreterare  

SM0KDG Dag Florén, kassör 

SA0MBA Mathias Anefält , ledamot 

SM0UTY Hans Insulander, suppleant 

SA0BYA Viktor Rosenqvist, suppleant 

 

Styrelsens ledamöter arbetar självständigt i stadgarnas anda. TSA:s firma tecknas av ordföranden och kassören 

var för sig. 

Ordinarie styrelsemöten äger rum – utom under ferier – var fjärde vecka. Alla styrelsemöten har varit öppna för 

alla medlemmar. 

 

Funktionärer 

Styrelsen utser utom och inom sig funktionsansvariga som kan arbeta självständigt i stadgarnas anda. 

Funktionärer eller projektgrupper, som löpande redovisas i QUATSA och på hemsidan, arbetar på längre 

eller kortare tid. 

 

Ekonomi 

TSA:s ekonomiska ställning ger inte anledning till oro. Närmare uppgifter framgår av kassörens 

ekonomirapport. 

Styrelsen har inom den av årsmötet sanktionerade ramen beslutat om oförändrad medlemsavgift, för vuxna 230 

kr - med lägre avgifter för andra medlemskategorier. Möjlighet finns att bli ständig medlem. 

TSA har erhållit många gåvor som kan användas som reserv och för sambandsuppdrag samt lånas ut eller 

försäljas.  

TSA har ett gott försäkringsskydd inkluderande ansvar.  

 

TSA:s bibliotek 

TSA har ett fint bibliotek. Under de öppna husen är det många som hittar saker av intresse i böcker och 

tidskrifter, inte minst i de gamla utgåvorna. 

TSA prenumererar på bl.a. QTC, QST, RadCom , CQ-DL, QEX och grannländernas tidskrifter. 

Vi får ständigt donationer av tidskrifter och litteratur och våra samlingar har kompletterats.  

Styrelsen påpekar vikten av att man inte får låna nyinkomna tidskrifter och inte heller får låna utan att skriva i 

låneliggaren. 

 

http://www.sk0mt.net/


TSA:s videotek 

Många filmer om främst TSA och rävjakt (VHS/DVD) kan beskådas och lånas. 

 

QUATSA 

Vår klubbtidning QUATSA har utkommit med ett nummer elektroniskt (i färg) och i pappersform (svart/vitt).  

Vi eftersträvar att fler medlemmar erhåller tidningen elektroniskt för att minska arbete, tryck- och 

portokostnader. 

 

Internettjänster 

Hemsidan www.sk0mt.se har under året uppdaterats och hålls ständigt aktuell av flera ”inmatare”.  Denna internetsida 

är huvudforum för senaste nytt. Uppdateringar har under året gjorts huvudsakligen på program- och aktuelltsidan.  

 

Lokaltrafiknät 

TSA:s lokaltrafiknät går - utom under semestertid - söndagskvällar kl 2130 på klubbfrekvensen 145.525 MHz, 

sammankopplat med RU4. Nätet körs enligt ett löpande schema av styrelsens ledamöter. 

Onsdagar klockan 0900 körs ring-QSO på 3725 kHz ± QRM med normalt 6 à 8 deltagare.  

 

Klubblokal, telefon, post, internet, nycklar och övrigt 

TSA har en utmärkt klubblokal (Täby kommuns reservledningscentral), "Byäng". 

Genom åren har vi gradvis funnit bra former för klubblokalens inredning och utrustning. Det inre rummet kan 

användas för kurser, sammanträden och andra möten utan inbördes störningar med andra aktiviteter. Ytterligare en 

stationsplats finns i det yttre rummet som används främst när det inre rummet är upptaget av mötesverksamhet. 

Vi har presentationsutrustning såsom TV, VHS, DVD, dataprojektor. I det inre rummet har ytterligare en 

dataprojektor och en projektionsduk monterats.  

Vår dyra postbox, vår enda postadress, finns på Kemistvägen nära Byäng. 

En 5 GHz länk mellan Klubblokalen och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), som förser klubben med internet, 

har upprättats. 

 

Klubbstation, allmänt 

Sammantaget kan konstateras att TSA har en ändamålsenlig, väl avvägd och väl fungerande klubbstation med 

flera operatörsplatser. En oskattbar tillgång är det 36 meter höga antenntornet som tillhör och 

grundunderhålls av kommunen. TSA gör frekvent tillsyn.  

 

Klubbstation, HF 

TSA har riktantenner för kortvåg och 6 meter. Den senare för närvarande ej inkopplad. Det finns en dipol för 

160 meter, en Windom för 80m och neråt i våglängd.  

En ny WARC-bands antenn, JK121730, har under året inköpts. 

Huvudstation är ICOM IC-756pro för alla kortvågsband och alla vanliga moder. Ett SPE Expert 1K-FA 

slutsteg har lånats ut av Claes SM0MPV. En fin samling Heathkit utrustning finns uppsatt i klubblokalen, 

vänligen dit ställd av Bengt SM0DHH. Klubben har även andra stationer för sambandsuppdrag och utlåning. 

 

Klubbstation, VHF och UHF 

För VHF och UHF har klubben ett flertal stationer, några är igång vid möten i klubblokalen. Och de kommer väl till 

pass som sambands- och reservstationer. 

 

70 cm Repeater 

En repeater på 70 cm bandet finns i bruk i klubblokalen. Vidare utveckling planeras. 

 

Programverksamheten 

På måndagar har vi "öppet hus". Programverksamheten är mycket omfattande inkluderande temainslag under 

öppna hus.  

Våravslutning traditionsenligt i juni på Kvarnberget, SK0UX. 

Under året har fyra presentationer hållits: 

 Mathias SA0MBA – DNS och MITM attacker 

 Sven Hagström - Blitzortung, blixtdetektering och användningsområden. 

 Rolf SM5HP – Mätningar av riggars mottagardel 

 Sven-Erik SM0WAV/Kurt SM0UCC – Demonstration av DV4mini 

Under hösten anordnades en Pub-afton.  

Lucia firades i klubblokalen. 

 

http://www.sk0mt.net/


Utbildning 

En kurs för blivande radioamatörer hölls under vårterminen och vi kan nu hälsa sex nya radioamatörer välkomna 

till hobbyn och klubben. En ny planerades för våren 2017. När den startade i januari 2017 var det 25 deltagare. 

 

Samband och stöd vid extraordinära situationer 

Täby Österåkers Civilförsvarsförening (CffTÖ) rådgör med TSA i sambandsfrågor och ser TSA som sin 

kvalificerade sambandsresurs. Med CffTÖ har TSA överenskommit en inriktning för att hjälpa till med 

samband vid extraordinära händelser. För FRG (frivilliga resursgrupper) ställer TSA upp med operatörer 

och vi har även FRG-utbildade medlemmar. 

TSA deltog i FRG-Norr övning vid Arlanda. Både den praktiska radioövningen samt demonstrationen och 

diskussionen om skogsinternet uppskattades mycket. Skogsinternet är ett lokalt datanätverk för att dela 

information, inte nödvändigtvis kopplat till Internet. 

TSA svarade med framgång för samband på Rimboritten även detta år. Vi hoppas att få fortsätta med 

detta samarbete.  

TSA har deltagit i sambandet under Lidingöloppet. 

TSA-medlemmar ställer upp vid de sambandsövningar som arrangeras i SSAs, FROs och enskilda klubbars regi. 

 

Rävjakt, radiopejlorientering 

TSA anordnar normalt rävjakter enbart i samband med andra aktiviteter. Olle SM0KON var med i det svenska 

lag som under världsmästerskapet i radiopejlorientering i Albena (Bulgarien) tog guld i klassen M70.  

 

Marknadsföring 

TSA profilerar sig huvudsakligen genom hemsidan, men evenemang som bedöms intressanta för icke TSA 

medlemmar meddelas även till QTC och SSA-bulletinen.. 

TSA deltog i ”Överlevnadsdagen” på Vaxholms Kastell tillsammans med bl. a. Amfibieregementet, Brandförsvaret, 

Civilförsvaret, Krisinformation.se, Kustjägarveteranerna, Missing People Sweden, Sjöpolisen, 

Sjöräddningssällskapet, Röda korset samt Överlevnadsbutiken. Detta har skapat ett fortsatt lyckat samarbete med 

Vaxholm Fästnings Museum. 

 

SSAs årsmöte 2016 

Klubben anordnade SSA årsmöte. Arrangemanget uppskattades mycket av SSA styrelse, mötesdeltagare och 

medföljande. Vi vill passa på att tacka alla som hjälpte till och alla sponsorer som alla bidrog till att mötet och alla 

kringaktiviteter kunde genomföras på det fina sätt som det gjordes. Vi vill också tacka Svante Åkerman för den fina 

middag han skapade till årsmötesbanketten. 

 

Tack 

Styrelsen uttalar ett varmt tack till funktionärer och övriga medlemmar för visat stöd samt till många medlemmar och 

icke medlemmar, kända eller anonyma, för erhållna gåvor och donationer. Tack går även till Byängsskolan, till 

Täby kommun med sitt fastighetsbolag, Vaxholms Kastell och till Civilförsvarsföreningen Täby/Österåker. 

 

 

 

SM0MPV, ordförande SM0OTX, vice ordförande  SM0KDG, kassör SM0WAV, sekreterare 

 

 

SA0MBA, ledamot SM0UTY, suppleant  SA0BYA, suppleant 


