Referat fra årsmøte i LA-DX-GROUP 2019
Org nr. 890 841 732
Lørdag 6. april 2019 kl 10.00

Årsmøtet startet kl 10.00 med 34 stemmeberettigede inkludert styret.

1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent
President, Matthias Peter – LA0FA åpnet møtet og tok rollen som møteleder.
Gaute Stuksrud – LB6KC ble valgt til referent.
2. Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3. Årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått av møteleder.
-

Bruk av LA1DXG kallesignalet ble diskutert.Det ble opplyst at LA-DX-GROUP har sitt eget
kallesignal LA1DXG. Dette har LA7SI Per stått ansvarlig for. Etter ønske fra styret, vil vi nå
overføre dette til den sittende president. LA7GIA Kenneth fortalte at dette ville koste
kr.1.000,- Men han vil ta kontakt med NKOM for å prøve å slippe den summen.

Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap med revisjonsrapport:
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Olav Skår – LA9VFA.
Regnskapet ble godkjent.

5. Fastsettelse av kontingent for 2020:
Styret hadde foreslått å la kontingenten for 2020 være uforandret på Kr 350,Årsmøtet godkjente forslaget.

6. Regnskap for LA-DX-GROUPs DX-Fond:
Regnskapet for 2018 ble delt ut i salen, og gjennomgått.
Det ble stilt spørsmål angående penger som kom tilbake fra 3Y0-ekspidisjonen. Disse ble satt inn på
langtidskonto, hvor pengene ble tatt fra i 2017.
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LA6XI Knut foreslo at LADXG fond burde uoppfordret støtte nordmenn som drar på DXekspedisjoner. Dette ble besvart med at regelen er at det må søkes og at Norske DX-Pedisjoner
oppfordres å søke.
DX-Fondet’s regnskap ble godkjent.

7. Innkomne forslag:
Forslag fra styret om anskaffelse av «medlems-buttons»:
Forslaget ble diskutert og det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning. 15 var for, og 7 imot. 12
stemte blank og forslaget er dermed godkjent.
Styret ble anmodet å vurdere størrelsen på buttons på nytt. En diameter på 5,5mm anses å være i
største laget.
Forslag nr 1 fra Harald Gule – LB2HG. «Skype-chat kun for medlemmer»:
Møteleder henviste til retningslinjer utarbeidet av LADXG’s styre i 2016 hvor LADXG ikke krevde
medlemskap for å delta på Skype chat og hensikten var å benytte Skype chat som en
rekrutteringsmulighet for nye medlemmer.
LA3MHA Morten minnet om opprinnelsen til chatten. LA6XI Knut mente at ikke-medlemmer kunne
få prøvetid på en måned. I håp om at de meldte seg inn. LA7KJ Rune sa at han ble med i LADXG pga
chatten.
Det ble foretatt en avstemning ved håndsopprekning. Flertallet stemte for at Skype Chat skulle være
forbeholdt medlemmer med tilleggskommentar at interessenter kunne få en prøvetid på 1 måned.
Forslag nr 2 fra Harald Gule – LB2HG. «Retningslinjer for Skype Chat»:
Styret skal oppdatere retningslinjene for Skype Chat fra 2016 ihh til årsmøtet’s beslutning jfr.
Avstemningsresultat referert til fra Harald Gule’s forslag nr 1
Forslag nr 3 fra Harald Gule – LB2HG. «Kun betalende medlemmer og spesielt inviterte (av styret) gis
tilgang til årsmøte»:
Forslag ble trukket av foreslagsstiller.
Forslag nr 4 fra Harald Gule - LB2HG Harald Gule. «Opprettelse av diskusjonsplatform»
Styret opplyste at arbeidet med å teste ut ulike tekniske plattformer som muliggjør funksjonalitet
foreslått funksjonalitet allerede var satt i gang. LA7GIA Kenneth opplyste det var flere gode
alternativer i tillegg til groups.io. Forslagsstiller bekreftet at forslaget ikke var rettet eksklusivt for
Groups.io.
Styret tar forslaget til etterretning og jobber videre med dette.

8. Valg:
Valgkomitemedlem LA7AFA Olav Vik, kom med komiteens innstillinger til kandidater.
Det var i år valg av president for 2 år, og styremedlem for 2 år
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Valgkomiteens forslag til kandidater, og styrets sammensetning ble vedtatt slik:

Styret i LADXG 2019/2020:
President:

Matthias Peter LA0FA

2 år (gjenvalgt)

Kasserer:

Olav Skår LA9VFA

1 år (ikke på valg)

Styremedlem: Kenneth Opskar LA7GIA 1 år ( ikke på valg)
Styremedlem: Lars Røksund LB2TB

Revisor:

2 år (nyvalg)

Arne Haugseth LA7WCA 1 år (gjenvalg)

Vara-revisor: Harald Gule LB2HG

1 år (gjenvalg)

DX-fondets styre 2019/2020:
Mathias Peter LA0FA
Tor Pettersen LA3WAA

1 år (gjenvalg)

Ragnar Otterstad LA5HE

2 år (gjenvalg)

Trond Nerlie LA1TV

2 år (gjenvalg)

LA0FA Matthias presiserte at pkt 2 i DX-Fondet’s vedtekter fastholder «Fondet forvaltes av tre
persjoner: Presidenten i LA-DX-GROUP og to personer valgt av LA-DX-GROUP's årsmøte, for to år av
gangen» mens årsmøtet i 2018 utvidet dette til totalt 4 medlemmer.

Valgkomiteen 2019/2020
Olav Vik LA7AFA

(Gjenvalg)

Trond Nerlie LA1TV ( Gjenvalg)
Tor Pettersen LA3WAA (Nyvalg)

Møtet ble avsluttet klokken 11.03

Referent
Gaute Stuksrud
Gausdalsvegen 765
2625 Fåberg
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