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1 Mötets öppnande 

Ordförande Lars SM0OY hälsade alla välkomna till mötet.  
Mötet genomfördes via Internet/Jitsi (ljud & bild) pga 
Coronaepidemin. 
Deltagare var: SM0OY Lars, SM5CCE Kjell, SM6LZQ Thorbjörn, 
SM0CUH Ola och SM5OCK Håkan. 

 
2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen utsänd innan mötet och mötet godkände densamma. 
 
3 Föregående mötesprotokoll 

Det senaste mötet var årsmötet via Jitsi 2020-12-17. Protokollet 
signerat och klart.  

 
4 Ekonomisk rapport 

SM5CCE Kjell redogjorde för ekonomiska läget. Föreningen har en 
stabil och bra ekonomi.  

  
5 Inkomna skrivelser eller annan post 

- SOCWA – Beslut att SCAG sponsrar med ett pris till lotteriet. En 
Begali Classic Gold manipulator har köpts in. 

 
Regelverk SCAG:s aktivitetslotteri i SOCWA: 
- Samma grundregler som i SOCWA. 
- Man ska vara medlem i SCAG under 2021. 
- Max 1 lott per medlem. 
- Min antal QSO är 52 st. 
- Utlottning och dragning sker i början på 2022. 
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6 SCAG Aktiviteter i stort 
Straight Key Day, SKD lockar fortfarande. Samma regler ska 
fortsatt gälla.  
- Plaketter till de 3 främsta som vanligt.  
- På midsommardagens SKD kommer vi att lotta ut en Begali Spark 
handpump bland deltagarna. 1 lott per deltagare. Minst 5 QSO 
skall genomföras och logg måste sändas in i tid. 

  
Samarbete med High Speed klubben SMHSC fortsätter som vanligt. 
Många SCAG:are checkar in på SMHSC bullen på lördagarna. 
 
SM5OCK Håkan efterlyser mer bidrag till QTC. Här har vi chansen att 
göra reklam för SCAG och telegrafi i stort. 

 
 
7 Övriga frågor 

Det beslutades att vi behöver ha nya samlingsfrekvenser som gör det 
lättare att finna varandra inom SCAG. Dels på SKD men även under 
tiden emellan. Frekvenserna kommer att kommuniceras ut till 
medlemmarna i diverse kanaler. Nya klubbfrekvenser är: 
1837 KHz, 3540 KHz, 7038 KHz, 10111 KHz, 14056 KHz  
 
SM5OCK Håkan tar fram datum för årsmötet april 2021. 
 
Styrelsemöten körs vid behov och vi kommunicerar via mail och 
telefon. 
 

8 Avslutning 
SM0OY Lars tackade alla för kvällens möte och avslutade det hela kl. 
20.05. 
 

Justeras: 
 
 
------------------------------  ------- --------------------- 
SM0OY, Lars Ordförande  SM5OCK, Håkan Sekreterare 


