
Protokoll fört vid årsmöte med SCAG, Scandinavian CW Activity Group

Dag 2 april 2016
Plats Munktellarenan  Eskilstuna
Närvarande SM6CTQ, SM5CCE, SM5ATP, SM5DK, SM5BTC, SM6TPJ, SM6YJS, SM5CBV,

SM0DSF, SM0DZB, SM6JSM, SM1DVV, SM5KRI, SM0VNZ samt SM0OY.

Punkt 1 Ordförande Kjell, SM6CTQ, hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.
Närvarande är 15 medlemmar, alla med rösträtt.

Punkt 2 Till mötesordförande väljes Kjell, SM6CTQ. 
Till mötessekreterare väljes Lars, SM0OY.
Till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet väljes Eric, SM6JSM.
Om rösträknare behövs återkommer årsmötet till detta val då.

Punkt 3 Dagordningen godkännes.
Årsmötet befinnes vara utlyst enligt stadgarna.

Punkt 4 Ordförande Kjell, SM6CTQ föredrar det gångna årets verksamhetsberättelse.
Kassören Kjell, SM5CCE föredrar det gångna årets kassaberättelse. 
Kassören uppmanas av årsmötet att söka en bättre placering för del av kapitalet
som är bättre än plusgiro. Som exempel nämns aktiefond med låg kostnad men 
med hög avkastning. Vidare bör föreningen begära befrielse från deklarationsplikt.

Punkt 5 Revisorn Krister, SM5KRI föredrar revisions- och granskningsberättelserna.

Punkt 6 Årsmötet beslutar att den avgående styrelsen skall få full ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

Punkt 7 Till vice ordförande att verka i två år omväljes Lars, SM0OY.
Till kassör i ytterligare ett år fyllnadväljes Kjell, SM5CCE.
Till ledamot att verka i två år nyväljes Joakim, SM7WNM.
QRP-manager må utses av styrelsen om sådan önskas.
Sektionsledare i OH, OY och SM må utses av resp land.

Punkt 8 Som revisor för 2016 omväljes Krister, SM5KRI.
Som revisorssuppleant omväljes Donald, SM5ACQ.

Punkt 9 Som valberedning behagar årsmötet omvälja Conny, SM5ATP (sammankallande)
samt Lars-Erik, SM5DK. 

Punkt 10 Ett styrelseförslag föreligger: Styrelsen vill arrangera en tävling där föreningens
samtliga anropssignaler SC0AG - SC7AG skall aktiveras. Deras motstationer 
skall logga in sina kontakter på föreningens hemsida på internet för att erhålla
poäng. Ett detaljerat förslag kommer att presenteras inom kort.
Årsmötet ser med spänning detta förslag an.

Punt 11 Inga motioner har inkommit.

Punkt 12 Årsavgiften för kommande år fastställes till oförändrade 100 SEK. 



Punkt 13 Årsmötet önskar att kommande årsmöte 2017 skall förläggas till Eskilstuna samma 
lördag som Radiomässan avhålles.

Punkt 14 Ordförande Kjell, SM6CTQ tackar för det förnyade förtroendet och förklarar
2016 års årsmöte för avslutat.
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......................................................................
vid protokollet  Lars Nordgren, SM0OY

Justeras:
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................................................................. .........................................................
ordförande  Kjell Nerlich, SM6CTQ justeringsman Eric Lund,  SM6JSM

Detta är en likalydande kopia   (originalprotokollet har arkiverats)


