Protokoll fört vid årsmöte för The Scandinavian CW Activity Group (SCAG)
i Växjö 2011-04-16.
Närvarande: SM6CTQ, SM0OY, SM6DBZ, SM7MYO, SM7GVF, SM7BUA,
SM5CCE, SM5COP, SM5AJV, SM6CNN (för SSA), SM0NHE, SM7DAO,
SM6DHW samt SM1TDE.
Ordföranden SM6CTQ förklarade mötet öppnat och delade ut dagordningen
samt konstaterade att det var trevligt att så många slutit upp. Vidare visade
styrelsen upp sig, de flesta iförda moderiktiga SCAG-tröjor.
1. Närvarolista upprättades.
2. Till mötesordförande valdes SM6CTQ, sekreterare SM1TDE, justerare

SM5COP.
3. Dagordningen godkändes samt att mötes fanns stadgeenligt utlyst.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaberättelse. Den senare

presenterades av SM5CCE och finns att beskåda i NL # 136. Föreningen
gjorde ett överskott på drygt 1100 kr. Det egna kapitalet ligger på ca
42000 kr. Kassören uppmanade samtliga medlemmar att inhandla varsin
SCAG-tröja efter mötet!
5. Revisionsberättelsen, publicerad i NL, upplästes av SM5CCE.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
7. Hela styrelselsen omvaldes, dvs. ordförande SM6CTQ, vice ordförande

SM0OY, kassör SM5CCE samt sekreterare SM1TDE.
8. Till revisor omvaldes SM5KRI med SM5COP som suppleant.
9. Till valberedning utsågs SM6DBZ samt SM5XGJ.
10. Under 2010 har på prov The SCAG SPRINT-contest genomförts vid två

tillfällen. Tävlingen behöver marknadsföras ytterligare; SM5AJV lovade
att omskriva begivenheten QTC:s contestspalt samt bistå med
marknadsföringen utomlands. Vidare beslutades att plakett kommer delas
ut till segraren, respektive etappsegrare föräras med vår t-shirt.
Distribution av NL via e-post diskuterades; SM1TDE börjar upprätta en e-
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postsändlista och medlemmarna kommer uppmanas ange sin e-postadress
nästa gång medlemsavgiften betalas!
Policyn för vilka DX-peditioner SCAG skall sponsra diskuterades.
Beslutades att i efterhand sponsra HD2M, vars deltagare är SCAGmedlemmar, med 1500 kr för QSL-utskick.
SKD-diplom kommer hädanefter distribueras elektroniskt.

11. Inga motioner hade inkommit men några muntliga förslag framfördes:

SM6DBZ: annonsera om SCAG i de nordiska HAM-tidningarna för att
värva fler medlemmar.
SM5COP: skriv artiklar; färdigt material refuseras sällan.
12. Årsavgiften fastställdes till 100 kr, dvs. bibehållen från föregående år.
13. Nästa årsmöte beslutades avhållas i samband med loppisen i Eskilstuna.
14. SM5CCE framförde en hälsning från SM5TK som en gång i tiden tog

initiativ till föreningens bildande.
15. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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