Protokoll Scandinavian CW Activity Group SCAG
Styrelsemöte 2021-06-03
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Mötets öppnande
Möte öppnades av SM0AIG, Ingemar.
Närvarande: SM0AIG Ingemar, SM6LZQ Thorbjörn och SM5OCK
Håkan. Saknades: SM5CCE Kjell och SM0CUH Ola.
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Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
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Föregående mötesprotokoll
- Årsmötesprotokollet (2021-04-22) – presenterades och lades till
handlingarna.
- Styrelsemötesprotokollet (2021-01-21) – presenterades och lades till
handlingarna.
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Ekonomisk rapport
Ekonomin är god. Tas upp muntligen på mötet.
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Inkomna skrivelser eller annan post
Inga skrivelser har inkommit.
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SCAG Aktiviteter i stort
- Straight Key Day, SKD lockar fortfarande.
Begali handpump lottas ut efter Midsommarens SKD. 2 Handpumpar
från Begali har köpts in och ligger på lager. Annons i QTC nr 6 2021.
Mötet beslutade att Thorbjörn SM6LZQ blir ny SKD manager.
Det beslutades också att skd@scag.se adressen skall pekas mot alla
medlemmar i styrelsen.
Vi annonserar i diverse media:
Ham-news: OCK fixar. Skickat, Klart.
SSA-bullen: OCK fixar. Skickat, Klart.
SSA hemsida: OCK fixar. Skickat, Klart.
SCAG hemsidan: Eddi fixar. Skickat, Klart.
Ska vi ha en senare dead-line? Nej. Vi kör på 1 vecka.
Utlottning av nyckel görs av styrelsen då resultatet är klart.
Nya regler jobbas fram under året för att vitalisera SKD.
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- SOCWA – Sponsring med ett pris, manipulator från Begali finns
hemma. Regler: Samma som SOCWA. Medlem i SCAG för att delta
i lotteriet. Max 1 lott per medlem. Min antal QSO som måste köras
är 52 st.
Thorbjörn kontaktar SM6EAT om att ta bort texten att man
måste vara medlem före 31 mars. Klart.
Mötet beslutade att SCAG kommer att bidra med priser för 15000:till SOCWA 2022 om intresse finns från SOCWA.
- Samarbete med SMHSC.
Många medlemmar checkar in på Lördagsbullen på 3537 KHz.
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Övriga frågor
Lång diskussion om de anrops/samlingsfrekvenser som vi har och det
beslutades att rensa och begränsa frekvenserna som vi använder för
att öka fokusen på dem. Mötet beslutade att bara ha
samlingsfrekvenser på endast 80 och 40 meter.
SCAG’s samlingsfrekvenser blir 3537 och 7037 KHz.
- Hemsidan.
Förslag att vi ska förnya och vitalisera vår hemsida. SM2CEW Peter
vill hjälpa SCAG att ta fram en ny hemsida. Mötet beslutade att ge
SM2CEW uppdraget att utveckla SCAG’s nya hemsida samt att vara
webmaster för densamma.
Nästa möte:
Sekreteraren kallar till nytt styrelsemöte i början av september.
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Avslutning
Ordförande avslutade mötet kl. 21:15.

