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Bakgrunn:
Styret mener at forslaget fremmer en forenkling av LADXG’s styringsmodell samt legger opp til en mer helhetlig
oppgave for det til enhver tid valgte styre.
Styret i LADXG har reflektert over hvorfor LADXG har en kombinasjon av et formelt styre (formelt ift
Brønnøysunds-register) for LADXG og i tillegg har et eget styre for Fondet.
Det må forutsettes at alle som til enhver tid er valgt inn i Styret til LA-DX-GROUP fullt ut har riktig kompetanse å
forvalte LA-DX-Fondet’s midler.
Så langt vi kan se har sammenlignbare DX organisasjoner internasjonalt også kun et styre som forvalter alle
oppgaver, inklusive DX-Fondet. Styret mener at selve Fondet med eget kontonummer og de formelle reglene for
overføring av midler til Fondet’s kontonummer selvfølgelig skal opprettholdes. Dersom LADXG’s styre kan overta
dette, så blir dette også en større helhet i oppgaven for styret.
Styret mener også at LADXG bør utarbeide kriterier for hvem som skal få støtte, eksempelvis om man har alle
tillatelser som lisens, landingstillatelse, budsjett, CV på operatørene, hvordan det er tenkt finansiert, tidligere
erfaringer, organisering av turen, utstyr, samt kriterier som vi i løpet av 2019 allerede har publisert (ta hensyn til
propagasjonsforhold til Nord-Europa, bruk av LotW for LADXG’s medlemmer).
Forslag til avstemning under Årsmøte 2020:

1) LA DX Fund’s statutter, Artikkel 2 «Forvaltning» besluttes endret til:
Fondet forvaltes av LA-DX-GROUP’s styre. Ved stemmelikhet har presidenten dobbelstemme.
Rapport om tildelinger offentliggjøres på LA-DX-GROUP’s hjemmeside. Regnskap for fondets forvaltninger
fremlegges på LA-DX-GROUP’s årsmøte. Dersom fondet oppløses, tilfaller midlene en eller flere
internasjonalt anerkjente DX-foundations.
2) LA DX Fund’s statutter, Artikkel 4 «Tildeling», første bullet besluttes endret til:
Tildeling vurderes av fondets forvaltere etter pkt. 1. og etter forutsigbare tildelingskriterier.
3) LA DX Fund’s statutter, Artikkel 4 «Tildeling», andre bullet besluttes endret til:
Beløpets størrelse kan variere, men bør ikke overstige US$ 1000.

4) I LADXG’s lover tilføyes det et nytt punkt under artikkel 4 «Styret»:
Styret forvalter LA-DX-GROUP’s DX fond

5) Styret gis fullmakt å utarbeide forutsigbare tildelingskriterier

Oslo, 1.Mars 2020
Styret i LA-DX-GROUP

