
Protokoll fört vid årsmöte med The Scandinavian CW Activity Group, SCAG, i Eskilstuna den 18 
mars 2006.

Närvarande:
SM6CTQ, SMØOY, SM5KRI, SMØFDO, SMØTHE, SM1TDE, SM5OUU, SM1DVV, SM5CBM, 
SM5XAX, SM5AZS, SM5RN, SM5CZQ, SMØIMJ, SM5CCE, SM1CQA, SMØWKA samt SSA:s 
ordförande SM5XW (ej medlem) 

1. Ordföranden SM6CTQ förklarade mötet öppnat och inledde med att kort informera om det möte 
som just avhållits med representanter från SM-HSC angående eventuellt samgående.
SM6CTQ valdes till mötesordförande med SM1TDE som sekreterare.

2. Mötet utsåg SM1DVV, att jämte ordföranden justera protokollet.

3. 17 medlemmar, samt en icke-medlem, konstaterades närvarande.

4. Mötet ansåg vara vara korrekt utlyst. Kallelse har publicerats på hemsidan, i QTC samt i SSA-
bulletinen.

5. Förelagd dagordning fastställdes.

6. Verksamhetsberättelsen lästes av SM1TDE och godkändes efter några smärre ändringar, 
föreslagna av uppläsaren själv.

7. Resultat- och balansräkning föredrogs av SM5CCE. Trots en förlust på ca 3600 kronor för 2005 
konstaterades föreningens ekonomi vara god. 

8. Revisionsberättelsen lästes upp av SM5CCE.

9. Ett enhälligt möte gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret: vår DX- och QRP-Cup pågår för fullt med 
ett 10-tal deltagare. Traditionsenligt avverkas också SKD på midsommardagen. Aktiviteter med 
våra specialsignaler diskuterades också.

11. SM6CTQ föredrog förslag till stadgeändring. Ett enhälligt möte antog förslaget att stadgarna 
ändras så att en representant för HST - High Speed Telegraphy (f.d. SM-HSC) ingår i styrelsen.

12. Ett enhälligt möte antog förslaget att HST (f.d. SM-HSC) går in som en sektion av SCAG. HST-
representanten är t.v. adjungerad till SCAG styrelse.

13. Till ordförande för 2006 valdes SM6CTQ (omval), sekreterare SM1TDE (nyval), ledamot tillika 
QRP-manager SM5GRD (omval), sektionsledare SM SM1TDE (omval).

14. Till ordinarie revisor valdes SM5PBX med SM5KRI som ersättare.

15. SM5BDY:s motion om att utöka styrelsen föll i och med stadgeändringen under punkt 11.

16. Medlemsavgiften för 2007 fastställdes till SEK/NOK/DKR 100, €15 eller USD 15.

17. Nästa årsmöte beslutades förläggas till Eskilstuna-loppisen.



18. Övriga frågor: SMØFDO redogjorde för de slow-speednät som körs av SKØQO lördagar kl. 14 
svt på 3545 kHz. Ett 10-tal nybörjare brukar delta och mötet, som uttalade sitt gillande över den 
fina verksamheten, uppmanade mer garvade telegrafister att stödja de nytillkomna genom att delta i 
nätet.

SM5OUU föreslog att de olika näten som körs av SCAG skall ges adekvata namn där SCAG ingår.

SM5OUU ansåg att sektionsledarnas uppgifter måste klargöras. Mötet uppdrog styrelsen uppgiften.

SMØFDO meddelade att SSA:s provförrättare nu kan förrätta telegrafiprov i takterna 25, 40, 60 
respektive 80-takt. Visad färdighet i morsetelegrafering är fortfarande nödvändigt för licens i vissa 
länder.

SM5RN efterlyste enhetliga provtexter till ovanstående. Frågan tas med av SM6CTQ och SM5XW 
till nästa ledningsmöte för SSA.

SM5CCE: SCAG saknar firmatecknare. Nya styrelsen uppdrogs att lösa uppgiften omgående.

SM5OUU undrade hur kopplingen till EUCW är nuförtiden. SMØOY upplyste om att SCAG är 
"affiliated member" och att kontaktperson är SM6DPF.

19. Ordförande SM6CTQ förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras 
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