LADXG KONSTITUERENDE STYREMØTE 13.06 2012.

Det valgte styret på LADXG årsmøte, avholdt den 13.06.2012 kl. 1900, sitt konstituerende styremøte.
Møte ble avholdt som videokonferanse på Skype for å spare utgifter til reise.
Møtet ble åpnet av den valgte president LA3WAA Tor Pettersen, som ønsket alle velkommen.
Tilstede: LA3WAA Tor Pettersen, LA5YJ Hugo B. Ark, LA7XK Halvard Eriksen og LA0FA Matthias Peter.
Som referent ble LA5YJ Hugo utpekt.
Følgende punkter var satt opp til dette møte.

1. Fordeling av vervene.
2. Overføring av protokoller og dokumenter etc. fra forrige styre.
3. Økonomi og medlemssituasjonen
4. DX møte i 2013
5. LA9SN Harald Kjøde’s generøse donasjon til en DX ekspedisjon.
6. Diverse.

1. Fordeling av vervene.
Siden årsmøtet allerede hadde valgt og tildelt president vervet til LA3WAA Tor og at LA7XK
Halvard ble gjenvalgt som kasserer, gjensto tildeling av styreverv. LA0FA Mathias fortsetter som
WEB ansvarlig (hvor han gjør en fantastisk jobb, styrets kommentarer) og styremedlem, LA5YJ
Hugo fortsetter da som visepresident.
Fordelingen ble godkjent.
2. Overføring av protokoller og dokumenter etc. fra det forrige styre.
LA7XK Halvard informerte at han hadde fått overdratt alt av protokollene og dokumenter fra
avtroppende president, og at dette ville bli sendt til presidenten LA3WAA snarest.
3. Økonomi og medlemssituasjonen.

Kasserer LA7XK Halvard informerte om at:

Økonomien er for tiden god, vi har totalt kr. 105.900 i banken, fordelt med kr. 71.700 på
sparekonto og med kr. 24.200 på brukskonto;
og at : Vi nå har 131 betalende medlemmer og i tillegg 18 som ikke har betalt for 2012, disse vil få
en siste påminnelse før de blir strøket fra medlemslisten. Det viste seg at ved gjennomgang at
enkelt av disse var utenlands og andre hadde flyttet slik at dette vil bli tatt hensyn til ved utsending
av purring.
Dette utløste en lengre diskusjon, da alle, anført av presidenten, mente at det burde være mulig å
få flere aktive som kjører dx til å bli medlemmer, siden mange er blitt svært så aktive på dette
området. Dette på bakgrunn av det store antallet som blir registret i loggene til dx-spedisjonene.
Informasjon til nye amatører, ikke minst at de får tilgang til vår eminente WEB-side og at de har
lov til å benytte vår logo på QSL-kortet og en eventuell personlig WEB-side. Ikke minst om at de har
tilgang til vårt store Skype dx-forum. Noe som også burde fremheves er dette, at det er mulig å
kjøre dx uten de store antenner og høy effekt. Det tar ganske enkelt litt lengre tid og det trenges
litt mere tålmodighet og intensiv lytting. Men at det lar seg gjøre, det er det ingen tvil om. Her kan
vi gjerne framheve vårt Skype-forum, som gir info i sann tid.
Vi anmoder derfor våre medlemmer om å arbeide innen gruppene for å få flere til å melde seg inn.

4. DX møte i 2013.
Det ble vedtatt at man skulle arbeide seriøst for at vi skulle arrangere et separat DX-møte høsten
2013. Sted og tid vil bli utlyst så snart nødvendig informasjon om priser og tilgjengelighet er
avklart.

For god ordens skyld: »DETTE VIL IKKE HA INNFLYTELSE PÅ ÅRSMØTE OG DX-FOREDRAG I
FORBINDELSE MED NRRL SAMLINGEN I LETOHALLEN, DETTE VIL GÅ SOM NORMALT»
Ønsket om et DX-møte annet hvert år har gjentatte ganger blitt uttrykt på årsmøtet.
Det ble vedtatt at man skulle sende en representant til det svenske DX-møtet på Karlskoga for å
promotere det norske initiativet.

5. LA9SN Haralds Kjøde’s generøse donasjon.
Noe som ikke kom tydelig fram på årsmøtet at tanken med donasjonen, var at en internasjonal
eller norsk ekspedisjon skulle bruke disse midlene til evt. overvekt etc. til South Georgia Isl. VP8G.
Et område hvor Norge har svært så store relasjoner til, ikke minst med tanke på hvalfangsten. Det
er en forutsetning at minst en norsk deltaker skal være med i denne ekspedisjonen. Beløpet skal
settes inn på en separat konto for donasjoner til dette formål. Her vil det være mulig for alle våre
medlemmer og andre til å yte en skjerv, ved å donere til dette formål.
Mrk. Alle monner drar.

Vi vil bruke anledningen til å takke LA9SN Harald for hans initiativ og kassereren LA7XK Halvard vil
ta kontakt med ham for å sette avtalen på plass.

6. Diverse.
Forslag fra LA5YJ Hugo, med innspill fra presidenten, at det burde være mulig å avholde et
weekend DX-møte med foredragsholdere i Nord- og Midt Norge. Her vil LADXG stille med
foredragsholder(e) mens gruppen(e) sørger for det rent praktiske og arrangementet for øvrig.
Interesserte grupper anmodes å ta kontakt med formannen så snart som mulig.
Det ble også diskutert om å ha dx-treff andre steder med interessante fasiliteter, Jeløya Radio,
Morokulien var blant de nevnte stedene. Vi er åpne for innspill.
Et godt styre kan kun funksjonere med medlemmenes innspill og interesse.

Møtet ble hevet kl. 20.50.
Sign.
LA5YJ Hugo Referent

