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Mötets öppnande
Möte öppnades av SM0AIG, Ingemar.
Närvarande: SM0AIG Ingemar, SM6LZQ Thorbjörn, SM5OCK
Håkan, SM5CCE Kjell, SM0CUH Ola. Adjungerad SM2CEW Peter.

2

Dagordningens godkännande
Utskickad dagordningen godkändes.
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Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokollet (2021-10-25) utskickat till styrelsen.

4

Ekonomisk rapport
Ekonomin är god. Medlemsavgifter har börjat strömma in. Aktuella
belopp togs upp muntligen på mötet.
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Inkomna skrivelser eller annan post
Vi har fått ett mail från EUCW som påtalar att reglerna för SKD inte
stämmer för ”THE EUROPEAN CW ASSOCIATION EuCW Straight
Key Day”. Mötet beslutade att skicka in de nya reglerna för
uppdatering samt att ändra den e-mail adress som tidigare fanns på
sidan. SM2CEW Peter ordnar detta.
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SCAG Aktiviteter i stort
- Årsmötet 2022 i Eskilstuna den 9 april i samband med radiomässan
och SSA’s årsmöte. Verksamhetsberättelse, OK. Kallelse medlemmar
samt till QTC, OK. Håkan kollar om det finns möjlighet att sända
årsmötet via JITSI så fler kan vara med.
- Straight Key Day, SKD. Resultat från nyår finns på hemsidan. SCAG
kommer att lotta ut 2 st Begali nycklar till de som deltar i
midsommardagens SKD.
- SOCWA – 2022 – rullar på. SCAG sponsrar med 1 nyckel (Begali
Spark).
- QTC – mer SCAG - CW bidrag sökes. Vi fortsätter med profileringen
av CW.
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Övriga frågor
- Hemsidan uppdateras fortlöpande av Peter.
- Samarbete med SMHSC – High speed klubben använder nu
samma domän som SCAG. Icon finns att klicka på så man når SMHSC
info. SMHSC bullen läggs upp på hemsidan.
- Klubbfrekvenserna 3537 och 7037 aktualiserades och vi sprider
dessa så vi hittar varandra lättare. ”Använd dessa så får du svar”.
Nästa möte:
Sekreteraren kallar till nytt styrelsemöte beroende på vad som
kommer upp.
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Avslutning
Ordförande avslutade mötet ca kl. Ca 20.30.

