
Årsmöte för The Scandinavian CW Activity Group, 
SCAG, Täby 2009-04-18

Närvarande medlemmar: SM0OY, SM5CCE, SM5KRI, 
SM5IAJ, SM5CBV, SM7DEW, SM5LBR, SM5GRD, 
SM7EQL, SM5XRO, SM7CBS, SM2EKA, SM0BYD, 
SM7FDO, SM7LZQ, SM1TDE
Närvarande ännu ej medlemmar: SM0BGU, SM0XMX

Innan mötet öppnades framförde SM0OY en hälsning från vår 
ordförande SM6CTQ som tyvärr drabbats av ohälsa. Mötet 
önskade honom hälsan åter.

§1. Exakt kl. 0900 förklarade vice ordföranden SM0OY mötet 
öppnat. 
Röstlängd upprättades.

§2. Till mötesordförande valdes SM0OY. Till 
mötessekreterare valdes SM1TDE samt till justeringsman 
SM7EQL. 

§3. Dagordningen godkändes efter att punkten om information 
tillagts.
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Mötet befanns stadgeenligt utlyst. Mötesordföranden tillade att 
kallelse utöver vad stadgarna kräver även funnits på hemsidan.

§4. Verksamhetsberättelsen för år 2008 lästes upp av 
mötesordföranden.
Föreningens kassör SM5CCE redogjorde för balans- och 
resultaträkning. 2008 gav ett överskott på ca. 3000 kr. 
Föreningen har 54009 kr på banken.
För stunden har SCAG 148 betalande medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
redovisningen.

§5. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§6. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008.

§7. Till ordförande för 2009 omvaldes SM6CTQ Kjell Nerlich 
och till kassör för 2009 omvaldes SM5CCE Kjell Edvardsson.
Sektionsledarvalet bordlades då SCAG har för få medlemmar i 
berörda länder.

§8. Till revisor för 2009 omvaldes SM5KRI med SM6DER 
som ersättare.

§9. Till valberedning utsågs SM7EQL som sammankallande 
med SM6CTP som bisittare.

§10. Årsmötet beslöt att stödja SM6CVX expedition till P2 
med 3000 kr.
SM0OY redogjorde för styrelsens planer på ”SCAG QSO 
Party”, som är tänkt att äga rum vid vårdagjämningen. 
Årsmötet fann förslaget gott och tillstyrkte. 
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§11. Inga motioner hade inkommit.

§12. Medlemsavgiften fastslogs till 100 kr.

§13. Årsmötet 2010 beslutades läggas i samband med SSA:s 
årsmöte 2010, ev i Göteborg.

§14. Informationspunkter: 
SM5LBR tog upp rekryteringsfrågan. Rainer önskar ett 
”Young amateur of the year award” stipendium.

SM5LBR tog även upp frågan om den allt sämre 
trafikdisciplinen, t ex vid pile-upper. Styrelsen borde påverka 
att vid proven för amatörradio trafikteknik skall ingå.

SM7EQL redogjorde för IARU:s skrift ”Operating and 
Ethics”. Finns på IARU Region 1 hemsida.

SM7DEW ansåg att SCAG måste försöka popularisera 
telegrafi, få fler nya aktiva.

SM7FDO propagerade för SK0QO QRS-nät lördagar 80m.

§15. SM0OY förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras Justeras

Eric Wennström Lars Nordgren     Bengt Falkenberg
SM1TDE SM0OY SM7EQL
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