REFERAT FRA ÅRSMØTET I LA-DX-GROUP 2013
LØRDAG 20. APRIL KL 1000 i Letohallen.
1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent.
LA3WAA, Tor åpnet møtet og ble valgt til møteleder. LA3TK, Kjell ble valgt som referent. Det var
45 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2. Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3. Årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.
Styret har kommet til at DX møtet til høsten skal avholdes 5.-6. oktober, det mest aktuelle stedet er
Haraldheimen i Oslo. Styret jobber videre med dette.
Hjemmesiden: LA0FA, Matthias har hatt et travelt år med mangel av tid for å jobbe med
hjemmesiden, men er svært takknemlig overfor 5HE Ragnar som jevnlig har lastet opp DX nyheter.
Besøkstallene er stigende og ligger nå i overkant av unike 2000 besøkende pr. måned.
Medlemslisten vil bli oppdatert av Halvard -7XK kort tid etter årsmøtet.
Årsmøtet ga Matthias solid applaus for godt arbeid med hjemmesiden.
4. Regnskap med revisjonsrapport.
LA7XK, Halvard presenterte regnskap og revisjonsberetning, disse ble godkjent.
LA8XM spurte hva som lå bak setningen ”Revisor har merket seg at ”mini-DX-møte” ikke har fått
den oppmerksomheten som kanskje var forventet” i revisjonsberetningen. LA7WCA Arne (Revisor)
svarte at dette siktet til at LA-DX-Group fikk låne ligaens lokaler på Rommen i Oslo til et mini DX
møte med Bob (K4UEE ). Møtet ble avholdt mandag 24. september kl. 18:00. Det var dessverre
bare 7 personer som møtte opp.
La7XK foreslo at kontingenten skulle økes til NOK 200 fra og med 2014. Årsaken er økt aktivitet
med DX møter og ønske om å styrke DX fondet. Forslaget ble vedtatt.
5. Rapport fra LA-DX-GROUPs DX fond.
Regnskapet fra LA-DX-GROUPs DX-fond ble gjennomgått av LA2IJ, Ove. Dette ble godkjent.
Det ble påpekt av flere at det er viktig at vi bare støtter ekspedisjoner som har særlig interesse i
DX sammenheng. (Fondets formål)
LA-DX-Group vil støttet kommende ekspedisjon til FT5Z med $1250, fondet vil bidra med samme
beløp, slik at støtten totalt blir på $2500,-
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Det ble diskutert om det ikke var mulig å få til en ordning hvor enkeltmedlemmer også kunne bidra
til ekspedisjoner sammen med fondet. Alle medlemmer ble oppfordret til å sende sin e-post
adresse til kassereren på kasserer@ladxg.no i denne forbindelsen.
6. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.
7. Valg.
Valgkomiteen har bestått av LA8XM, LA3TR og LA9TJA.
Det skulle velges to styremedlemmer. LA5YJ ønsket ikke å være kandidat, men ble takket av
årsmøtet for innsatsen som styremedlem gjennom flere år. Forslag til kandidater: LA9TJA, LA0FA,
LA6FJA alle villige. Det ble avholdt skriftlig avstemming. Valgresultat: LA0FA 35 stemmer, LA9TJA
27 stemmer, LA6FJA 16 stemmer.
Styret i LA-DX-Group etter årsmøtet 2013:
President:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

LA3WAA, Tor 2012-2014
LA7XK, Halvard (Kasserer) 2012-2014
LA0FA, Matthias 2013-2015
LA9TJA, Gaute 2013-2015

Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt
Valgt

Revisor:
Vara-revisor:

LA7WCA, Arne
LA2QM, Yngvar

Gjenvalgt
Gjenvalgt

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

Ikke på valg
Ikke på valg

Valgkomite for 2014 etter forslag på årsmøtet:
LA9VFA, Olav 2014 (Villig)
LB2TB, Lars 2014 (Villig)
LA7AFA, Olav 2014 (Villig)

Valgt
Valgt
Valgt

Referent:
LA3TK, Kjell

Kjell Nordseth,
Geiteramsen 16,
2743 Harestua
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