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Ett annorlunda årsmöte
Som du kanske redan läst under Förbundsnytt 
tvingar Covid-19 oss att ställa in årets DX-
parlament. Vi håller årsmöte via mejl/post med 
förhoppningen om att vi istället kan ses 2021. På 
kommande sidor hittar du underlag för att kunna 
fatta de beslut som krävs för att driva förbundet 
vidare. För att inte inkräkta på övrig läsning är 
årsmötesmaterialet här starkt komprimerat. 
Komplett dokument finns att hämta på förbundets 
webbplats, www.sdxf.se.
 

Verksamhetsberättelse
Sveriges DX-Förbund har en trogen skara 
medlemmar. 2019-12-31 hade vi 379 medlemmar. 
Av dem har 282 valt tryckt tidning och 97 PDF-
prenumeration. Därtill hade SDXF nio anslutna 
lokalföreningar. Antalet individuella medlemmar 
minskade med 18, vilket får betraktas som ett 
måttligt tapp. För att nå nya grupper erbjöds 
läsarna av QTC ett mycket förmånligt erbjudande 
om PDF-medlemskap i december.
Stig Granfeldt har varit ordförande under 
det gångna året med Per Eriksson som vice 
ordförande och Lars Wieden på kassörsposten. 
Lars Bergström (registrator) och Christer 
Brunström (sekreterare) har varit ledamöter. 
Suppleanter: Alf Persson, Dan Andersson och 
Magnus Jesperson (huvudredaktör).
Vid årsmötet 2019 deltog 12 medlemmar som 
representerade sju klubbar. DX-Vännerna 
genomförde sin traditionella auktion. 
Silverplaketter delades ut till Lennart Deimert och 
Jonny Augustsson och brons till Göte Lindström. 
Årets stipendium till Johan Berglunds minne 
tilldelades Ilpo Parviainen från Finland.
SDXF:s styrelse har haft möten med 5-7 veckors 
mellanrum. Totalt har under 2019 avhållits sju 
styrelsemöten samt det sedvanliga årsmötet 
med efterföljande konstitueringsmöte. Mötena 
har mestadels hållits via Skype för att reducera 
kostnaderna.
Under året har verksamheten gett en liten 
vinst och det beror en kapitalfond. Om det 
inte hade varit för fondens starka utveckling 
skulle verksamheten ha gått med förlust, vilket 
var budgeterat. För ytterligare ekonomisk 
information hänvisas till kassörens rapport som 
finns på vår webbplats.
Under 2019 fortsatte vår tidningssamverkan med 
Dansk DX Lytter Klub. DX-Aktuellt har kommit 
ut med sex nummer (under 2019 totalt 304 sidor 
tips, reportage och teknik). DX-Köps försäljning 

uppgick till 37 794 kronor. Storsäljaren var, som 
vanligt, WRTH.
DX-vännerna har som syfte att på olika sätt stödja 
SDXF. Stödföreningen har 38 medlemmar. Under 
året inleddes planeringen av en ny resa, denna 
gång till Helsingfors. DX-vännerna har bekostat 
nya kuddar och täcken till lyssnaranläggningen 
i Parkalompolo (som under året haft 151 
gästnätter).
Intresset för förbundets fjärrmottagare är gott. 
Två mottagare är placerade i Loo i närheten av 
Alingsås och en i Hököpinge kyrkby. Den fjärde, 
som tidigare fanns på Öland, flyttades under 
hösten till Parka. Tyvärr har Parkamottagaren 
haft tekniska problem som varit svåra att åtgärda 
på distans.
Ett specialprogram med anledning av 
Världsradiodagen har producerats och sänts över 
tyska Channel 292. Dessutom sändes ytterligare 
ett entimmesprogram den 25 december (med tre 
repriser i januari 2020).
SDXF har under året varit medlem i European 
DX Council.
Stadgejustering 
Motion A: Med anledning av årets coronapandemi 
blev ju detta årsmöte uppskjutet vilket inte 
nuvarande stadgar inte tar höjd för. Sannolikheten 
för att detta händer i framtiden hoppas vi 
naturligtvis inte skall hända, men för att täcka 
in att någon kris framöver kommer att göra att 
man måste skjuta upp årsmötet föreslår därför 
undertecknad att § 5.2 i Stadgarna justeras med 
text enligt nedan.

5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas under 
tiden mars - juni på plats och tid som styrelsen 
bestämmer. Styrelsen skall senast tre månader 
före årsmötet informera alla medlemmar om tid 
och plats för årsmötet, sista anmälningsdag samt 
tidpunkt för motionstidens utgång.

Informationen anses delgiven om den publiceras 
på webbplatsen inom denna tid, kompletterad med 
information i förbundets tidskrift nästkommande 
utgåva, dock senast två månader före årsmötet. Om 
tidsperioden mars - juni inte kan innehållas p.g.a. 
extraordinära omständigheter utanför styrelsens 
kontroll, t.ex. en nationell kris, skall styrelsen så 
snart som möjligt hitta en ny tidpunkt då årsmötet 
kan hållas. Medlemmarna skall snarast informeras 
enligt ovan om förändringarna.

Lennart Weirell, Västerås
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Styrelsen ser positivt på motionen. Vi föreslår att, 
under extraordinära omständigheter utanför vår 
kontroll, även öppna för förändrad form för års-
mötet. Erfarenheterna från nuvarande  Covid19-
kris ger vid handen att läget förändras snabbt och 
att myndigheters besked styr. Därför bedömer vi 
att det under ett ”nödläge” som detta kan bli svårt 
för styrelsen att informera medlemmarna flera 
månader i förväg, därav formuleringen ”så snart 
omständigheterna medger”.

Förslag till ny formulering av paragraf 5.2
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas under 
tiden mars-juni på plats och tid som styrelsen 
bestämmer. Styrelsen skall senast tre månader 
före årsmötet informera alla medlemmar om tid 
och plats för årsmötet, sista anmälningsdag samt 
tidpunkt för motionstidens utgång.
 

Informationen anses delgiven om den publiceras 
på webbplatsen inom denna tid, kompletterad med 
information i förbundets tidskrift nästkommande 
utgåva, dock senast två månader före årsmötet. 
 

Om styrelsen bedömer att årsmötet, på grund av 
extraordinära omständigheter utanför förbunds-
ledningens kontroll, inte kan hållas under perio-
den mars-juni skall styrelsen besluta om ny tid-
punkt och eventuellt förändrad form för årsmötet. 
Medlemmarna skall så snart omständigheterna 
medger informeras om förändringarna inklusive 
ny tidpunkt för motionstidens utgång. 

Verksamhetsplan 2021 
Proposition A: Verksamheten för SDXF ska fortgå 
i samma positiva anda som under de senaste åren. 
Vi planerar bland annat att fortsätta gå igenom 
och publicera material från vårt arkiv, hålla igång 
en fjärrlyssningsverksamhet och driva lyssnaran-
läggningen i Parkalompolo. En förutsättning är 
såklart att det finns frivilliga som är beredda att 
arbeta inom de olika områdena.

Vidare ska vi göra allt för att förbundets tidskrift 
utkommer regelbundet, anordna specialprogram 
och hålla webbplatsen ajour. Vi arbetar för att 
anordna ett DX-parlament under sommaren 2021, 
samt att DX-köp ska tillhandahålla WRTH och om 
möjligt också annan litteratur, tillbehör och mot-
tagare. World Radio Day den 13 februari 2021 ska 
uppmärksammas.

Kommande budget
Proposition B: Vi hänvisar vi till ”SDXF UTFALL 
2019, BUDGET 2019/2020” i de kompletta 

årsmöteshandlingarna på vår webb. I och med 
att detta är ett preliminärt budgetförslag önskar 
styrelsen få årsmötets förtroende att fastställa den 
slutliga budgeten under hösten 2020. Den slutliga 
budgeten ska publiceras på förbundets webbplats 
senast i december 2020.

DX-Aktuellt
Proposition C: Styrelsen föreslår att DX-
Aktuellt utges med sex nummer, samtliga i färg. 
Utgivningen sker i samarbete med Dansk DX 
Lytter Klub.

Medlemsavgifter 
Proposition D: Styrelsen föreslår att årsmö-
tet ger SDXF:s styrelse i uppdrag att fastslå 
medlemsavgifter för kommande år. Detta efter-
som avgörande prishöjningar, från exempelvis 
Postnord kommer sent på året, efter att årsmö-
tet genomförts.

Ny styrelse
Valberedningen (Moritz Saarman och Per-Åke 
Helander) förordar omval på två år för kassö-
ren Lars Wieden samt för styrelseledamoten Lars 
Bergström. Suppleanterna Alf Persson, Magnus 
Jesperson och Dan Andersson föreslås bli omval-
da på ett år. Mandatperioden för ordförande, vice 
ordförande och ledamoten Christer Brunström 
löper till år 2021.

Revisor Anders Brissman är vald till 2021. På den 
andra revisorsposten föreslås Dan Olsson för 
omval på två år. Valberedningen föreslår Claes 
Olsson som revisorssuppleant (väljs på ett år, också 
omval). För landlisteansvarig Lennart Weirell 
föreslås omval på ett år. Förbundets representant 
i EDXC föreslås tillsättas inom styrelsen.

Revisionsberättelse
Revisorerna föreslår att årsmötet godkänner 
resultat- och balansräkning och beslutar att 
resultatet för verksamhetsåret överförs till 
ingående balans för 2020. Räkenskaperna för 2019 
bedöms ha förts i god ordning och man föreslår 
att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

I en extra revisionsberättelse konstateras 
svårigheterna i att arrangera ett DX-parlament 
under pågående pandemi. Även om det är ett 
stadgebrott accepteras flyttningen. Fullständiga 
revisionsberättelser kan hämtas på webben.



25


