
Protokoll för årsmöte med The Scandinavian CW Activity Group (SCAG) 

Datum: 2010-04-17

Plats: Scandic Hotel Göteborg

Närvarande: enligt separat lista

Ordförande SM6CTQ inledde mötet och kunde konstatera att tre av våra 
medlemmar under året varit ute i den vida världen, J7, CE0Y samt C5, och 
kört telegrafi.

1. Mötets öppnande.

2. Till mötesordförande valdes SM6CTQ, sekreterare SM1TDE, justerare 
SM5CBM.

3. Dagordningen godkändes.

4. Kallelse till årsmötet har kommit genom NL. Mötet befanns utlyst i 
enlighet med stadgarna

5. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen och påpekade själv två 
språkliga fel.

6. Kassören gjorde en snabb föredragning av den ekonomiska statusen.

7. Revisorns rapport lästes av SM5CCE och godkändes.

8. Valberedningen föreslog omval av samtliga styrelseledamöter: ordförande 
SM6CTQ, vice ordf. SM0OY, kassör SM5CCE, sekreterare SM1TDE 
samt QRP-manager SM5GRD.
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9. Till revisor omvaldes SM5KRI och till suppleant nyvaldes SM6DER.

10.  Till valberedning valdes SM5XGJ (sammankallande) tillsammans med 
SM6DBZ.

11.  Föreningens ekonomi är god och styrelsen anser att vi behöver öka vår 
aktivitet. SM0OY presenterade styrelsen förslag om ”SCAG QSO-party”. 
Det går ut på att kontakta medlemmar i vår ärevördiga samling. Denna 
övning kommer gå av stapeln fyra måndagskvällar på 80m, CW givetvis, 
kl. 20-22 svt. Pris kommer utdelas.

Styrelsen var dagen till ära välekiperad i föreningens nya t-shirt. Detta 
moderiktiga plagg finns i storlekarna XL (QRP) och XXL (QRO) och kan 
bli din för 150 SEK.

12. Inga motioner hade inkommit.

13. Medlemsavgiften för 2011 fastställdes till 100 kr.

14.  Nästa årsmöte beslutades hållas i samband med nästa SSA-årsmöte. 
Styrelsen återkommer om tid och plats.

15.  Sponsring av DX-peditioner diskuterades. Mötet beslutade att sponsra 
den kommande tyska ZL8-aktiviteten 3000 SEK.
SM5COP informerade om att han ihop med SM7BUA och SK6M-
contestgroup kommer att bli aktiv från HC-land i samband med CQWW 
CW i november.
SM7CBS meddelade att han åter blir aktiv från Dominica under året.

16.   Ordföranden avslutade mötet med att vädja till den samlade skaran om 
mer bidrag till NL.
Innan vi bröt upp framförde SM5CCE en hälsning från SM5TK, den man 
som en gång i tiden startade SCAG.

Vid protokollet

Eric Wennström
SM1TDE
Sekreterare SCAG
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Justeras

Bertie Hayden
SM5CBM

Kjell Nerlich
SM6CTQ
Ordförande SCAG
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