Protokoll fört vid årsmöte för The Scandinavian CW Activity Group i
Haninge den 25 april 2007-04-15.
Närvarande: SM6CTQ, SM5CCE, SM5IAJ, SM5COP, SM6CTP, SM7ORO,
SM5JKW, SM7FDO, SM7EQL, SM…., SM…. samt SM1TDE.
1. Föreningens ordförande SM6CTQ förklarade mötet öppnat och hälsade
deltagarna välkomna.
2. Till årsmötesordförande valdes SM6CTQ.
3. SM1TDE föreslog sig själv till mötessekreterare och fick mötets bifall.
4. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes
SM5COP och SM5IAJ.
5. 12 medlemmar konstaterades närvarande och särskilt noterades vårt
senaste tillskott SM5JKW.
6. Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst efter att kallelse
publicerats i både Newsletter och QTC.
7. Dagordningen godkändes i sin förelagda form.
8. Verksamhetsberättelsen för 2007 upplästes av SM1TDE och godkändes
efter ett par smärre förändringar föreslagna av uppläsaren tillika
författaren själv.
Kassör SM5CCE föredrog kassarapport och kunde konstatera att
föreningens ekonomi är fortsatt god med ett överskott för verksamhetsåret
på dryga SEK 6000. Totalt besitter vi ett kapital på över SEK 50000.
Varulagret som av CCE konstaterats bestå av över 1000 SCAGklisterlappar fördelades bland mötesdeltagarna för att sedan kunna
avskrivas.
Mötet beslutade att sponsra DX-peditionen till St. Brandon island 3B7C
på vilken vår medlem SM5GMZ deltar med SEK 3000. Expeditionens
förhandslöfte att under slutskedet dra ned på telegrafitakten för att
underlätta för nybörjare att få till ett QSO fann årsmötet lovvärt.
Revisionsberättelsen författad av SM5KRI upplästes och lades till
handlingarna.

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Hela styrelsen valdes om; dvs ordförande SM6CTQ, vice ordförande

SM0OY, kassör SM5CCE, sekreterare SM1TDE samt QRP-manager
SM5GRD.
11. Till valberedning utsågs SM7EQL och SM6CTP med den förstnämnde

som sammankallande.
12. Beslutet från förra årsmötet om att välkomna The Swedish High Speed

Club att ingå som en sektion inom SCAG kvarstår. SM-HSC utser själva
sin representant till styrelsen.
13. Medlemsavgiften beslutades att vara SEK 100 även för år 2008.
14. Nästa årsmöte beslutades hållas i samband med SSA:s dito i Vårgårda.
15. SM5COP imponerade stort på mötet i sin t-shirt med texten ”CW

forever” och en överkorsad mikrofon och Rune förslog att SCAG skulle ta
fram något liknande. SM1TDE kontaktar tröjans upphovsman G3TUX för
detaljer.
SM7EQL tog upp frågan om marknadsföring av SCAG. Vi skall använda
QTC samt SSA:s hemsida i större utsträckning. Bengt kom även med ett
förslag om ett månatligt kortare informationsbrev att distribuera via epost. Styrelsen tittar på detta.
SM5IAJ uppmanade oss att köra mera CW på 80m, kolla
frekvensområdet 3530 och tio kHz upp där han och Rune ofta ligger och
språkar.
Både SM5CCE och SM5COP talade sig varma för SCxAG-signalerna och
föreslog tydligare bokningsinformation på hemsidan.
16. SM6CTQ förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

SM1TDE

SM5IAJ

SM5COP

Eric Wennström

Dag Ohlsson

Rune Wande

