Referat fra digitalt årsmøte i LA-DX-GROUP 2021.
Org. Nr. 890 841 732
Lørdag 24. april 2021 kl. 1101. Deltakere: 24 stemmeberettigede inkludert styret.
1: Åpning av møtet, valg av møteleder og referent.
President Matthias Peter, LA0FA, åpnet møtet og ble valgt som møteleder.
Olav, LA9VFA, ble valgt til referent.
2: Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3: Årsberetning.
Møteleder LA0FA, Mat leste opp årsberetningen.
LA7XK, Halvard, stilte spørsmål om oppdatering ved eventuelle tilbakeføringer av donasjoner. Siden
dette kanskje blir tilbakeført i et annet år enn det er donert, kan det være litt utfordrende.
LB8DC, Morten, kom med en korrigering til antall deltakere på 9J2LA ekspedisjonen.
Årsberetningen ble deretter godkjent.
4: Regnskap med revisjonsrapport.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Olav, LA9VFA
LA6XI, Knut, lurte på de pins som var innkjøpt. LA0FA viste frem 2 poser med pins. For å spare porto
vil disse bli delt ut når vi kan ha fysiske møter.
Regnskapet med revisjonsrapport ble godkjent
5: Fastsettelse av kontingent for 2022.
Styret har foreslått å la kontingenten forbli uendret på kr. 350,- for 2022.
Forslaget vedtatt.

6: Regnskap for LA-DX-GROUPs DX-Fond.
Regnskapet fremlagt av kasserer LA9VFA.
LA5HE, Ragnar, foreslo at en kunne ha en valutakonto for å unngå kurstap ved eventuelle
tilbakeføringer av donasjoner.
LA6XI, Knut, undret på utrykkene hele og halve i regnskapet. Dette kommer av at de som melder seg
inn i siste halvdel av året betaler halv kontingent, og dermed halvt bidrag til fondet for det året.
LA7AFA, Olav, lurte på hvilke vurderinger som var gjort før tilbakeføringen av donasjonen til CY0C.
LA0FA sa at styret hadde tatt læring av dette, og ville vurdere eventuelle kurstap neste gang.
Vedtatt.

7: Innkomne forslag.
Styrets forslag om en donasjon til 3Y0J på 3 000 Euro
LA3PK, Helge, lurte på om det var mulig å knytte donasjonen opp til alle medlemmer i LADXG?
LA9VFA mente at det ville medføre at færre av våre medlemmer ville donere selv.
LA0FA sa at det ville bli veldig vanskelig å administrere. LA1TV, LA7XK, LA7WCA, LA7AFA og LB2TB
hadde også ordet i sakens anledning.
Forslaget vedtatt
8: Valg.
President: LA2XPA, Rolf Torvik. Ny. 2 år.
Styremedlem: LB2TB, Lars Røksund. Gjenvalg. 2 år.
Styremedlem: LA7QIA, Peter Lund. Ny. 1 år.

Revisor: LA0FA, Matthias Peter. Ny. 1 år.
Vararevisor: LB8DC, Morten Kvernmoen. Ny. 1 år.

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

Møtet avsluttet kl. 1201.

Bonakas 24. april 2021
Olav Skår, LA9VFA
Referent

