
REGLER BETRÄFFANDE AKTIVITETER I STUGAN PÅ VABERGET

1. Alla aktiviteter på Vaberget sker i LWDXG:s namn, både vad gäller intäkter som utgifter.

2. Två aktiva medlemmar och en reserv skall utses som stugansvariga på ett år i samband 
med årsmötet. Deras uppgift är att se till att intresserade medlemmar bereds tillfälle att 
använda antenner och sändaranläggningar.

3. Ordföranden och sekreteraren skall alltid ha en aktuell nyckellista tillgänglig. Nycklar kan 
utdelas till medlemmar som är mycket aktiva från Vaberget. Listan bör publiceras på 
hemsidan.

4. De som är aktiva från sändaranläggningarna på Vaberget förväntas bidraga med valfritt 
belopp utöver medlemsavgiften (minst 50:- per utnyttjad månad).

5. En aktivitetskoordinator (plus en reserv) utses vid årsmöte på ett år. Han ansvarar för att 
hålla aktuell bokningslista up-to-date. Denna lista ska finnas tillgänglig vid varje klubbträff 
och helst även på hemsidan. Intresserade bokar så tidigt som möjligt de tävlingar de vill 
vara med i. Vid större tävlingar (25- till 48-timmars) kan två eller tre personer beredas 
plats i olika skift. Den som är tidigast med att boka väljer tider först. Alla tävlingar får 
köras med individuell signal utom 2-meters-testen första tisdagen varje månad, som av 
tradition körs med anropssignalen SK6W. Den person som bokat en contest men 
upptäcker att han inte kan deltaga i den, eller under reducerad tid, måste meddela 
koordinatorn omedelbart för att på så sätt bereda tillfälle för andra att deltaga. Bokningar 
skall även göras vid användning av sändaranläggningarna för ren DX eller annan trafik. Det 
räcker oftast med att höra av sig till koordinatorn någon dag innan önskad tid.

6. Besiktning och underhåll av stugan bör ske av en speciell kommitté om minst två man 
som väljs på ett år vid årsmöte (plus reserv). Större arbeten vid stugan (målning, 
storstädning etc.) bör göras gemensamt, företrädesvis med deltagande av dem som 
utnyttjar stugan, vid tillfällen när underhållskommittén sammankallar till arbete. Även 
antennarbeten ingår i kommitténs ansvarsområde. Alla medlemmar kan till kommittén 
anmäla önskemål och förslag till förbättringar.

7. Alla besök i stugan ska skrivas in i gästboken med angivande av datum, anropssignal och 
besökets syfte (t.ex. tävling eller antennarbete).

Reglerna fastställda och antagna vid årsmöte i Lake Wettern DX Group den 21 februari 2013.


