Referat fra digitalt årsmøte i LA-DX-GROUP 2020.
Org. Nr. 890 841 732

Lørdag 24. oktober 2020 kl. 1108. Deltakere: 16 stemmeberettigede inkludert styret.
1: Åpning av møtet, valg av møteleder og referent.
President Matthias Peter, LA0FA, åpnet møtet og ble valgt som møteleder.
Olav Skår, LA9VFA, ble valgt til referent.
2: Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3: Årsberetning.
Møteleder leste opp årsberetningen.
Spørsmål fra LA7AFA, Olav, om status for vårt kallesignal LA1DXG. Styret følger opp dette.
LA7AFA: Hva med å støtte Clublog på fast basis? Og i tillegg: Tilrettelegge våre hjemmesider mer
med tanke på tilgjengelighet for blinde/svaksynte?
LA7XK, Halvard, ville oppfordre alle medlemmer i LA-DX-GROUP til å støtte Clublog.
Styret har anskaffet 200 pins med vår logo. Disse ligger foreløpig på vent hos president, det blir
nokså dyrt om skal disse sendes i posten.
LA3PK, Jan Helge, lurte på om eventuelt overskytende beløp ved innbetaling av kontingent gikk til
fondet? Og til det kunne kasserer LA9VFA opplyse om at alt overskytende som innbetales til LA-DXGROUP går rett inn på vårt DX fond.
LA7AFA satte frem forslag om at det kunne opprettes en egen kanal på Slack for
oppdateringer/kunngjøringer fra styret.
Årsberetningen ble deretter godkjent.
4: Regnskap med revisjonsrapport.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Olav Skår, LA9VFA
LA3PK, Jan Helge, lurte på om noe var refundert for flybilletten til K1JT, Joe Taylor. Han skulle jo
holdt foredrag om WSJT og FT8 på Letohallen, som det ikke ble noe av. Foreløpig er ikke noe blitt
refundert, men vi holder kontakten med Joe.
Regnskapet med revisjonsrapport ble godkjent
5: Fastsettelse av kontingent for 2021.
Styret har foreslått å la kontingenten forbli uendret på kr. 350,- for 2021.
Forslaget vedtatt.

6: Regnskap for LA-DX-GROUPs DX-Fond.
Regnskapet fremlagt av kasserer LA9VFA. Godkjent
7: Innkomne forslag.
Styrets forslag om endring av styringen av DX-fondet.
LA7XK mente at kanskje da styret burde utvides med flere medlemmer.
LA7AFA sa at ved å utvide styret til 5, så slipper presidenten å bruke dobbeltstemme.
LA1TV, Trond spurte om noen kunne svare på hva som var bakgrunnen for å ha et eget styre for
fondet. Til det svarte LA7AFA at det var for å være uavhengig av LA-DX-GROUP.
LA0FA sa at totaløkonomien i LADXG må ses under ett, inklusive fondet, fordi dette nå er registrert
som en juridisk enhet i Brønnøysund-registeret.
LA7XK sa at dette årsmøtet også bestemmer over fondet.
LA7AFA foreslo at saken utsettes 1 år.
Styrets forslag ble så tatt opp til votering.
Ja: 13 stemmer. Nei: 2 stemmer. Forslaget ble vedtatt.
8: Valg.
Kasserer for 2 år: Olav Skår, LA9VFA. Gjenvalg.
Styremedlem 2 år: Kenneth Opskar, LA7GIA. Gjenvalg.

Revisor for 1 år: Arne Haugseth, LA7WCA. Gjenvalg.
Vara for 1 år: Harald Gule, LB2HG. Gjenvalg.

Valgkomite for 1 år:
LA7AFA, Olav Vik. Gjenvalg.
LA1TV, Trond Nerlie. Gjenvalg.
LA3WAA, Tor Pettersen. Gjenvalg.

Bonakas 24. oktober 2020
Olav Skår, LA9VFA
Referent

