
Referat fra årsmøtet i LA-DX-Group 2016 
 
Lørdag 9. april kl. 10:00 i Letohallen 
 
 

1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent. 
Formannen, LA3WAA Tor, var forhindret i å delta pga. sykdom. I hans fravær 
tok Mathias Peter, LA0FA, rollen som møteleder. LB2TB, Lars, ble valgt til 
referent. 

 
Det var 37 stemmeberettigede medlemmer til stede, inklusive styret. 
 
Kommentar fra LA5YJ vedrørende om de stemmeberettigede medlemmene 
også var medlem av NRRL? – Svar ble gitt av Kasserer, LA9VFA Olav, om at 
det var en umulig oppgave å få sjekket pr. idag. Dette vil bli enklere innen 
neste års generalforsamling, da NRRL vil gjøre medlemslistene mer 
tilgjengelige. 
 

2. Godkjenning av innkallingen. 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. 
 

3. Årsberetning. 
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. Kommentar fra LB2TB om at 
årstall i bunnen av årsberetningen skulle være 2016. 
 
Noen kommentarer og korte diskusjoner:  
- Det er fortsatt ønskelig med medlemskort (Medlem, LA4LN Tom) 
- Forslag om innbetalingsblanketter med medlemskort evt. 
- Spm. om det var forsøkt å få noe bidrag fra Gardermo-gruppen i 

forbindelse med  med bruk av eksterne foredragsholdere. 
 

4. Regnskap med revisjonsrapport. 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer (Olav, LA9VFA) og godkjent. 
 
Kasserer bemerket at han hadde lett i dagevis etter 5 kroner i differanse. Kr 5,- 
ble "funnet i salen" og saken er "oppklart". Videre er det kommet varsel om 
nye rentesatser fra Lillestrømbanken. De ligger nå på hhv. 0,0 % og 0,6 % 
(nettspar). 
 
Kommentar fra medlem, LA7XK Halvard, om at overføringer til fondet ikke 
tydelig fremkommer av regnskapet. Det anbefales å tydeliggjøre dette bedre i 
regnskapet for neste år, gjerne med en egen post e.l. 
 

5. Fastsette kontigenten for 2017 
Styret foreslo uendret kontingent på kr 250,- for 2017. Godkjent. 
 

6. Regnskap for LA-DX-GROUPs DX fond. 
Regnskapet for 2015 ble fremlagt og godkjent. 
 
 



7. Innkomne forslag. 
Det er kommet inn 2 forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
1. Forslag fra Hugo B. Ark, LA5YJ vedr. endring av paragraf 3 

vedrørende medlemsskap i LA-DX-GROUP. (Se hele forslaget på 
ladxg.no) 
 
Forslaget ble debattert og stemt over. 
 
Vedtak: Årsmøtet avviste forslaget (2 for – 35 i mot) 
 

2. Forslag fra styret om kjøreregler for Skype-Chat. 
 
Forslaget ble debattert. Det ble nevnt at dette ikke var en sak for 
generalforsamlingen, men kun et forslag på gode kjøreregler. Det ble nevnt 
at man kunne moderere noe av småsnakket, da enkelte spot's "drukner" i 
"grattis-kommentarer". Også diskutert om man skulle ha 1 egen chat for 
småprat og 1 for spots. Flertallet mente vel mer eller mindre til slutt at det 
er helt greit som det er i dag med 1 chat. Miljøet er i hovedsak bra og det 
er greit å gratulere hverandre. Det er lov å tenke litt før man skriver noe. 
For øvrig greit med foreslåtte kjøreregler fra styret. 
 
Vedtak: Årsmøtet enig i retningslinjene 
 

8. Valg. Det skal velges President og Kasserer, valgkomite og revisorer, 
samt ett medlem til styret i DX-fondet 
 
Samtlige i sittende posisjoner har sagt seg villige til å fortsette. Valgkomiteen 
(Olav, LA7AFA – Trond, LA1TV og Lars, LB2TB) har derfor innstilt sittende 
styre for neste periode. Dette ble vedtatt ved akklamasjon.  
 
DX-Fondet: Her er gjenvalgt Per, LA9DAA. 
 
Fordeling av verv er uendret. 

 
 
           Årsmøtet ble raskt og effektivt gjennomført på ca 45 minutter 
 
 
 
Referent: 
LB2TB, Lars 
 
(sign.) 
 
Lars Røksund 
Moenveien 101 
1820 Spydeberg 


