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§1 Organisation
--------------Scandinavian CW Activity Group – SCAG – är en
opolitisk organisation för sändareamatörer
med ett gemensamt intresse för radiokommunikation per
telegrafi.
Organisatoriskt betraktas Skandinavien, omfattande de
nordiska länderna, som ett område
uppdelat på sektioner.
§ 2 Ändamål
----------SCAG skall stödja och uppmuntra radiotelegrafi.
SCAG skall verka för ett gott uppförande och god
trafikkultur på amatörbanden.
SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och
förbättra telegrafifärdigheten hos
sändareamatörer.
SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap
och arbeta för goda internationella
relationer.
§ 3 Medlemskap
-------------Medlemskap i SCAG kan erhållas av sändareamatör med
personligt intresse för telegrafi
och som är villig att verka för SCAG:s syften och
målsättning.
Till hedersmedlem kan utses person som på ett
utomordentligt sätt verkat för telegrafins
bevarande.
§ 4 Medlemsavgift
----------------Medlem erlägger en årlig medlemsavgift, vars storlek
fastställes av årsmötet.
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Medlem, som ej betalat förfallen årsavgift, kvarstår
ett år utan rösträtt och utan att
erhålla News letter, varefter han/hon strykes ur
medlemsmatrikeln.
Återinträde med det ursprungliga medlemsnumret kan
beviljas.
§ 5 Medlemsorgan
---------------SCAG:s medlemsorgan är dels SCAG NEWS LETTER (NL) och
dels SCAG hemsida, www.scag.se NL utkommer
kvartalsvis
och publiceras
på föreningens hemsida. Hedersmedlem samt medlem som
har betalat årsavgiften kan efter särskild hemställan
få NL sig tillsänd i pappersformat.
Redaktör för NL samt för SCAG hemsida utses av
styrelsen.
§ 6 Årsmöte
----------SCAG:s högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte
avhålles på tidpunkt som bestämmes
av styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall publiceras senast en
månad innan årsmötesdatum och skall innehålla
- dagordning
- styrelsens verksamhets- och kassaberättelse,
- styrelsens förslag till årsmötet (propositioner),
- eventuella motionstexter, tillsammans med
styrelsens yttrande.
För sådana frågor som skall avgöras genom
poströstning skall röstsedel utsändas.
Årsmötet får endast besluta i frågor som upptagits i
kallelsen.
Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
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senast den 31 december året innan mötet.
Vid årsmötet skall följande obligatoriska ärenden
förekomma:
1- Upprättande av närvarolista och kollationering av
rösträtt.
2- Val av mötesordförande och mötessekreterare
samt justeringsman, som jämte ordföranden justerar
protokollet.
3- Godkännande av dagordningen och frågan om
årsmötets stadgeenliga utlysande.
4- Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse.
5- Revisors granskningsberättelse.
6- Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
7- Val av styrelse enligt turordningslista.
8- Val av revisor och revisorsuppleant.
9- Val av valberedning.
10- Behandling av styrelsens förslag.
11- Behandling av inkomna motioner.
12- Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13- Nästa årsmöte.
§ 7 Rösträtt och beslut
----------------------Medlem som har betalat avgift samt hedersmedlem har
rösträtt.
Röstning sker på föreningens årsmöte genom personlig
röst, fullmaktsröster och i vissa fall
också genom poströster.
Alla beslut fattas med enkel röstövervikt med
undantag för frågor rörande ändring av stadgar
samt frågan om upplösning av föreningen, varom
särskilt stadgas.
Poströstning skall företagas vid beslut om
stadgeändring samt frågan om SCAG upplösning.
Poströstning skall företagas för fråga för vilken
poströstning har begärts av minst tio
medlemmar eller beslutats av styrelsen.
§ 8 Extra årsmöte
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----------------Till extra årsmöte kallas enligt styrelsens beslut
eller om minst tio medlemmar så påfordrar.
Kallelse skall utgå minst 30 dagar före mötesdatum
och innehålla dagordning och det ärende som
skall behandlas.
§ 9 Styrelse
-----------Föreningens angelägenheter handlägges av en inför
årsmötet ansvarig styrelse bestående av :
- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Ledamot
- Ev sektionsledare
Styrelsen väljes för en tid av två år på ordinarie
årsmöte genom de närvarandes röster,
fullmaktsröster och poströster sålunda:
- Ordförande, kassör och sektionsledare för LA, OZ
och TF utses udda år.
- Vice Ordförande, sekreterare, ledamot samt
sektionsledare för OH, OY och SM utses jämna år.
- Ev funktionärer utses av styrelsen.
Styrelsen fungerar från årsmöte till årsmöte och
sammanträder då ordföranden så finner
erforderligt eller påfordras av minst tre av dess
ledamöter.
Styrelsen är beslutsför om minst tre av dess
ledamöter är närvarande och om besluten är
enhälliga.
Styrelsemöte kan vid behov hållas på SKYPE eller i
telefon.
§ 10 Sektionsledare
------------------Sektionsledare skall om möjligt utses för vart och
ett av de nordiska länderna: LA, OH, OY, OZ, SM och
TF. Sektionsledarna är medlemmar av styrelsen. Vid
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val av sektionsledare för viss sektion (land)
gäller endast röster från medlemmar i detsamma.
Sektionsledarna skall i sina respektive länder sprida
kännedom om SCAG och verka för dess
ändamål.
§ 11 Funktionärer
----------------Styrelsen kan utnämna funktionärer för speciella
uppgifter inom organisationen. Funktionärer
kallas vid behov till styrelsemöte.
§ 12 Valberedning
----------------Valberedning väljes av årsmötet och består av tre
medlemmar, varav en sammankallande.
Valberedningen insamlar kandidatförslag till
styrelseposter till påföljande års styrelseval.
Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast den
31 december året innan mötet.
§ 13 Räkenskaper
---------------Räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var
för sig.
Föreningens räkenskaper granskas av årsmötet utsedd
revisor.
§ 14 Stadgar
-----------För beslut om ändring av eller tillägg till dessa
stadgar erfordras två tredjedelars majoritet på
ordinarie årsmöte genom närvarande röster,
fullmaktsröster och poströster.
§ 15 Organisationens upplösning
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------------------------------Om medlemmarna finner anledning till SCAG:s
upplösning skall beslut därom träffas med två
tredjedelars majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, varav det ena skall vara ett
ordinarie årsmöte. Beslut träffas genom närvarande
röster, fullmaktsröster och poströster.
Beslut fattas även hur skall förfaras med SCAG:s
tillgångar

Stadgarna antagna vid SCAG:s årsmöte 1983 med
ändringar och tillägg på årsmötena 1985, 1987 och
2014.
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