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Protokoll från SARTG ordinarie kongress i Lindesberg den 13 april 2019 

Närvarande: SM4EFW, SM4RGD, SM5FUG, SM7BHM, SM7GXR och SM4JPD. 

 

Föreningens ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. Därmed 

övergick man också till att följa dagordningen. 

  

a/ Val av ordförande för kongressen. 

Till ordförande för kongressen valdes SM4RGD, Charlie Carlsson. 

b/ Val av sekreterare för kongressen. 

Till sekreterare för kongressen valdes SM5FUG Jan Palmquist. 

c/ Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsman och rösträknare valdes SM4EFW Gunnar Olsson. 

d/  Kongressens stadgeenliga utlysning. 

Kongressen har utlysts på hemsidan. Mötet beslöt att kongressen var utlyst enligt 

stadgarna. 

e/ Fastställande av röstlängd. 

Vid kongressen i Handen 2007 beslutades att ej ta ut årsavgift för 2007. Därför har inte 

medlemslistan uppdaterats sedan dess förutom nya medlemmar som tillkommit. Mötet 

beslöt att röstlängden är medlemslistan från 2006 med tillägg för nytillkomna medlemmar. 

f/ Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

Sekreteraren SM5FUG läste upp verksamhetsberättelsen och kassören SM7BHM läste 

kassarapporten för 2016-2018 och mötet beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

g/ Föredragning av revisionsberättelse. 

Revisor SM7GXR/Anders läste upp revisionsberättelsen, både ordinarie kassa och kassan 

för WSRY-diplomet har reviderats. Plusgirot är nu avslutat och kassan finns i kassörens 

hem. Kontot i Danske Bank, f.d. Sampo Bank, har avslutats och pengarna är nu överförda 

till ordinarie kassan. Revisorn hade inget att anmärka på räkenskaperna och 

rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. 

h/ Fråga om ansvarsfrihet. 

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

i/ Val av ordinarie ledamöter i styrelsen. Mandattid 3 år. 

Ordförande:  SM4RGD Charlie Carlsson 

Kassör:  SM7BHM Ewe Håkansson 

Sekreterare:  SM5FUG Jan Palmquist 

 

Föreningen tecknas av ordförande Charlie Carlsson 000000-0000 och kassören Ewe 

Håkansson 000000-0000 var för sig. Till kontot i Den norske Bank 0000000000000 har 

även LA4LN Tom Viktor Segelstad tillgång. 

j/ Val av övriga funktionärer enligt styrelsens förslag  Mandattid 3 år. 

Webbmaster:  SM5FUG Jan Palmquist. 

Chief Contestmanager:  SM7BHM Ewe Håkansson, 

Contestmanager:  SM4RGD Charlie Carlsson och SM5FUG Jan Palmquist. 

Diplommanager:  SM4RGD Charlie Carlsson. 

Landsombud Norge:  LA4LN Tom Viktor Segelstad 

Landsombud Finland:  OH2BP Kari Hirvonen 

Landsombud Island:  TF3AO Seli Óskarsson 

Landsombud Danmark: Vakant 
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k/ Val av revisor och revisorsuppleant. 

Revisor:  SM7GXR Anders Nordgren 

Revisorsuppleant:  SM4XIG Tommy Sandén 

l/ Val av valberedning. 

Mötet beslöt att styrelsen ska fungera som valberedning inför nästa kongress. 

m/ Riktlinjer för framtida arbete. 

Mötet beslutade att SARTG skulle fortsätta sin inriktning mot en contestorienterad 

verksamhet.  

m1/ Norska tillgångarna. Revisorn påpekade att det är viktigt att återfå kontrollen över det 

norska bankkontot. Den forne kassören SMxxxx, NN NN står fortfarande som 

kontoansvarig men vägrar samarbeta. Försök ska göras med hjälp av vårt norska 

landsombud LA4LN Tom Viktor Segelstad att återfå kontrollen över kontot. 

m2/ Den separata kassan för WSRY-diplomverksamheten som funnits hemma hos 

diplommanagern är nu överförd och införlivad i den ordinarie kassan som hanteras av 

kassören. 

m3/ Hemsidan. SARTG.com är SARTGs viktiga fönster utåt och sponsras av SM7WZA Leo de 

Geer. Styrelsen ska framföra ett offentligt tack. 

n/ Propositioner från styrelsen. 

Inga propositioner fanns. 

o/ Motioner från enskilda medlemmar. 

Inga motioner fanns. 

Därmed avslutades kongressen. 

 

 

 

____________________________________   _____________________________________ 

Mötessekreterare: SM5FUG Jan Palmquist Ordförande: SM4RGD Charlie Carlsson 

 

 

Justeras: 

 

 

________________________________________ 

Justeringsman: SM4EFW Gunnar Olsson. 


