REFERAT FRA ÅRSMØTET I LA-DX-GROUP 2012
LØRDAG 14. APRIL KL 1000 i Letohallen.
1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent.
LA8XM, Trond Åpnet møtet og ble valgt til møteleder. LA3TK, Kjell ble valgt som referent. Det var
36 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2. Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent, det ble informert om at opplysning om at det skulle velges 2
nye styremedlemmer til DX-fondet manglet i innkallingen.
3. Årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.
LA0FA, Matthias kom med en sterk oppfordring om at alle LA’s som skulle på DX ekspedisjon
kunngjorde dette på ladxg.no før andre steder.
Det ble en diskusjon initiert av LA5HE, Ragnar om hvorvidt DX fondet skulle sette som betingelse
for bidragsytelser at loggene fra slike ekspedisjoner ble lastet opp på LOTW innen 6 måneder. Det
ble påpekt (LA4WJ) at ekspedisjoner kunne gå glipp av viktige midler til support dersom dette var
eneste metode for QSL, derfor burde kravet eventuelt utvides til å omfatte andre elektroniske
metoder hvor donasjon er mulig.
LA9SN kunngjorde at han stilte NOK 30.000,- til disposisjon til logistikk og andre formål for en LA
dominert ekspedisjon. Han ønsket debatt og seriøse forslag.
4. Regnskap med revisjonsrapport.
LA7XK, Halvard presenterte regnskap og revisjonsberetning, disse ble godkjent. Halvard fikk ros
av årsmøtet for utmerket gjennomført arbeid.
5. Rapport fra LA-DX-GROUPs DX fond.
Regnskapet fra LA-DX-GROUPs DX-fond ble gjennomgått av LA2IJ, Ove. Dette ble godkjent.
Støtten til den avlyste ekspedisjonen TX5Q Clipperton er returnert etter at regnskapet var avsluttet.
Det kommende Styret ble oppfordret til å vurdere hvordan bidragene til fondet kunne økes. Det er
ønskelig å bygge opp midler til en norsk ekspedisjon av særskilt interesse.
Det er viktig at bidragene fra fondet benyttes slik at ekspedisjoner påvirkes til å ta hensyn til
spesielle skandinaviske propagasjoner.
Det ble diskutert om man kunne innføre en avstemning for å utrope ”Expedition of the year”, noe
som eventuelt kunne knyttes til ekstra bidrag.
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6. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.
7. Valg.
Valgkomiteen har bestått av LA3TR, Thor-Ove og LA9TJA, Gaute. Fordeling av verv ble som
følgende:
Styret i LA-DX-Group:
President:
LA3WAA, Tor 2012-2014 (Villig)
Styremedlem:
LA7XK, Halvard (Kasserer) 2012-2014 (Villig)
Styremedlem:
LA0FA, Matthias 2013
Styremedlem:
LA5YJ, Hugo 2013

Valgt
Valgt
Ikke på valg
Ikke på valg

Revisor:
Vara-revisor:

Valgt
Valgt

LA7WCA, Arne 2012-2013 (Villig)
LA2QM, Yngvar 2012-2013 (Villig)

DX-fondets styre:
LA3WAA, Tor
LA2IJ, Ove 2012-2014 (Villig)
LA5HE, Ragnar (2012-2014) (Villig)

Valgt
Valgt

Valgkomite for 2013:
LA8XM, Trond 2013 (Villig)

Valgt

Samt etter forslag på årsmøtet:
LA3TR, Thor-Ove 2013 (Villig)
LA9TJA, Gaute 2013 (Villig)

Valgt
Valgt

Referent:
LA3TK, Kjell
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