ESTONIAN CB DX CLUB (CLUB 3Ø4)
Asutamiskoosoleku protokoll.
Koosoleku juhataja: Mati Russi (AMBUR)
Protokollija: Hillar Kütt (JAHIMEES)
1.) Täna, 12 detsembril 1998. aastal kokkutulnud 21 CB laineala raadioamatööri, kes on huvitunud
kaugside pidamisest sellel lainealal, otsustame oma tegevuse edendamiseks asutada huviala klubi.
Selleks loeme kõik 21 kokkutulnut hääleõiguslikeks asutajaliikmeteks, kes arutavad läbi ja võtavad
vastu klubi põhikirja ning tegevuskava.
2.) Arutanud läbi klubi põhikirja ja tegevuskava, paneme selle koos tehtud paranduste ja
täiendustega vastuvõtmiseks hääletusele.
Hääleõiguslikke asutajaliikmeid: 21
Poolt hääletasid: 21
Vastu hääletasid: 0
Erapooletuks jäid: 0
21 poolthäälega võtab asutamiskoosolek vastu klubi põhikirja ja tegevuskava.

Asutamiskoosoleku otsus:
Täna, 12. detsembril 1998. aastal kokkutulnud CB DX klubi asutajaliikmed, võtnud vastu klubi
põhikirja ja tegevuskava, kinnitavad seda oma allkirjadega ja kuulutavad klubi tegevuse sellest
hetkest alganuks.
Klubi ametlikuks nimeks jääb "Estonian CB DX Club (CLUB 3Ø4)". Klubi logo on juuresoleval
joonisel.
3.) Klubi asutajaliikmed, kes on nüüd ka klubi esimesed liikmed, valivad klubi esimese juhatuse ja
presidendi.
Klubi esimene juhatus on:
1. Mati Russi / 3Ø4MR tel: 716-101
2. Anto Veldre / 3Ø4SN tel: 6-578-295
3. Tarmo Mitt / 3Ø4CB tel: 6-321-453
4. Hillar Kütt / 3Ø4AA tel: 6-330-371
5. Tanel Kuum / 3Ø4DJ tel: 6-724-598
Klubi esimene president on: Ilmar Jõesaar / 3Ø4IL tel: 239-227
Sellega on klubi asutamiskoosoleku kava täidetud ja juhatus kuulutab koosoleku lõppenuks.
Soovime kõigile uue klubi liikmetele rohket tegevust sellel huvialal!
12.12.1998. a. Tallinnas

ESTONIAN CB DX CLUB (CLUB 3Ø4)
PÕHIKIRI
"Estonian CB DX Club (CLUB 3Ø4)" on vabatahtlik ühendus, mis on kokku kutsutud Eesti CB
laineala raadioamatööride poolt, kes on huvitatud kaugside pidamisest sellel lainealal.
Klubi põhiülesandeks on Eesti CB DX amatööride kutsungite nimekirjade koostamine ja
ühtlustamine, ärahoidmaks korduvate kutsungite tekkimist, ning omavaheline info vahendamine.
Klubi liikmeks astumise ainukeseks tingimuseks on alaline elukoht Eesti vabariigi territooriumil
(division 304), kuna klubi on geograafilise suunitlusega.
Klubil ei ole sisseastumismaksu ega liikmemaksu.
Klubi liikmeks astujal säilib endine kutsung kohaliku kutsungi nime all. Klubi kutsung, DXkutsungi nime all, koosneb rahvusvahelisest Eestile antud prefiksist 304 ning sufiksist, milleks on
vabalt valitud kahe tähe kombinatsioon (näiteks 3Ø4AB). Tingimuseks sufiksi valimisel on, et
sellist tähekombinatsiooni ei esineks juba eelnevalt registreeritud kutsungitel. Kui kahe tähe
kombinatsioonidest ei piisa, võib kasutusele võtta kolmetähelised sufiksid (näiteks 3Ø4ABC).
Sufiksi tähekombinatsioonides kasutatakse ainult Inglise tähestiku tähti. Numbreid Estonian "CB
DX" Club sufiksis ei kasuta.
Nimekirjas registreeritud kutsung jääb selle omaniku ametlikuks CB DX klubi kutsungiks ja iga
omanik vastutab selle kutsungi ja klubi hea maine säilitamise eest sidede pidamisel!

LISA
1. Töötamine CB lainealadel toimub Eesti Vabariigi Sideameti poolt välja antud eeskirjades
ettenähtud sagedustel ja lubatud võimsustega.
2. Ajutiselt Eesti territooriumil asuvad välisriikide CB-amatöörid, kes soovivad klubi liikmeks
astuda, kasutavad edasi oma kutsungit, lisades sinna prefiksi 304 (näiteks 3Ø4/56PEKKA).
3. Kuna klubil ei ole liikmemaksu, siis klubi ei tegele liikmete QSL-kaartide korjamise ja
edasisaatmisega.
4. Klubi põhikirja ja tegevuskava kinnitab asutamiskoosolek. Edaspidiseid muudatusi põhikirja
tehakse vajaduse korral ainult klubi kõikide liikmete vahelise üldise hääletuse teel.
5. Klubi igapäevast tegevust juhib viieliikmeline juhatus, kes valitakse klubi liikmete poolt üheks
aastaks.
Üldise hääletuse teel valitakse ka klubi president, kelle amet on sümboolne. President valitakse kas
vanuse või staaži järgi.
Klubi juhatusse, samuti ka presidendiks võib valida ühte inimest mitu korda järjest.

ESTONIAN CB DX CLUB (CLUB 3Ø4)
Tegevuskava.
Klubi põhitegevuseks peale kutsungite registreerimise ja nimekirjade koostamise on:
1. Omavaheline info vahendamine CB lainealal toimuvatest huvitavamatest sidedest ja sündmustest
nii Eestis kui ka mujal maailmas.
2. Kogemuste vahetamine sideseadmete paigaldamisel, reguleerimisel, hooldamisel ja teistes
huviala puudutavates tehnilistes küsimustes.
3. Klubi noortele liikmetele sidepidamise põhitõdede õpetamine ja tutvustamine üldise raadioside
eetikaga.
4. Klubi info levitamiseks kogu vabariigi ulatuses avab klubi internetis oma kodulehekülje (aadress
selgub hiljem).
Sinna tulevad:
• Klubi põhikiri koos tegevuskavaga.
• Liikmete nimekiri ja kutsungid.
• Juhatuse telefonide numbrid, kontakteerumiseks.
• Ülejäänud ruum jääb muutuva ajakohase info jaoks.
5. Vabariigi teiste linnade ja maakondade CB amatöörid, kes soovivad astuda klubi liikmeteks,
võtavad ühendust interneti koduleheküljel avaldatud telefoninumbritel juhatuse liikmetega, kes on
ühtlasi kontaktisikuteks.
Liikmeks astumiseks on vaja:
tunnustada klubi põhikirja ja kodukorda; anda kontaktisikule oma ees- ja perekonnanimi, kohalik
kutsung (kui on) ja DX kutsungi tähekombinatsiooni soov (selline, mida nimekirjas varem ei esine).
Soovitav on anda ka kontakttelefoni number, mida ei avaldata interneti koduleheküljel.
Sellest hetkest alates kui liikmeks astuda soovija on registreeritud nimekirjas (ka interneti
leheküljel), on ta täieõiguslik klubi liige, koos hääleõiguse ja vastutusega hoida oma kutsungi ja
klubi mainet sidede pidamisel.

