Referat fra årsmøtet i LA-DX -GROUP 2008.

Sted: Letohallen, Gardermoen. Tid: Lørdag 12. April 2008 kl. 1000. Tilstede: 32 stk.
Sak 1: Åpning. President LA5HE Ragnar ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
Sak 2: Godkjenning av innkalling. Godkjent uten kommentarer.
Sak 3: Valg av referent. Presidenten foreslo LA9VFA Olav. Godkjent.
Sak 3,5: LA8XM Trond fra valgkomiteen la frem problemet valgkomiteen hadde. Det kunne
muligens finnes en ordning med kandidat til presidentvervet, men så langt hadde ikke
valgkomiteen funnet noen kandidater, eller fått noen forslag på styremedlemmer. Så årsmøtet
ble oppfordret til å gå i seg selv, og tenke over hva som kunne gjøres når vi kom til posten
valg
Sak 4: Årsberetning: Presidenten leste opp det som var lagt ut på hjemmesiden til LA-DXGROUP. I forbindelse med årsberetningen kom det kommentarer til at med det opplegget en
hadde på Gardermoen i år, så var ikke ”stevnekollisjoner” til å unngå. Bl.a. gikk
contestforum samtidig med årsmøtet i LA-DX-GROUP. Godkjent.
Sak 5: Regnskap. Godkjent uten kommentarer.
Sak 6: Innkomne forslag.
Forslag 1 fra LA6FJA, Stein Roar: Fjerne kravet om minst 100 DXCC land mixed bekreftet
for å bli medlem i LA-DX-GROUP. Her ble det en engasjert debatt mellom flere
representanter, både for og i mot. Ved avstemming gikk 6 i mot og 19 stemte for. 1 blank.
Vedtatt.
Forslag 2 fra LA6FJA: Punkt 3.1 om medlemskap tilføyes: ”Dette gjelder også utenlandske
radioamatører bosatt i Norge” Enstemmig vedtatt.
Forslag 3 fra LA6FJA: Forvaltning av LA-DX-GROUProup`s DX fond til norske
ekspedisjoner. Vurderes av det nye styret.
Forslag 4 fra LA6FJA: Forslag om mulighet for livsvarig medlemskap i LA-DX-GROUP. 5
medlemmer stemte for dette forslaget. Ikke vedtatt.
Forslag 5 fra LA6FJA: Oppretting av Pay Pal konto for LA-DX-GROUP. Vurderes av det
nye styret.
Et forslag fra LA9SN var ikke kommet frem til rett adressat, og kunne derfor ikke behandles.
Sak 7: Valg. Valgkomiteen satte frem forslag på LA8XM Trond Olsen som ny president.
Vedtatt med akklamasjon. (Og en hurtig sådan!)

Årsmøtet hadde ellers tydeligvis tatt seg valgkomiteens tidligere anmodning ad notam, så
LA7XK Halvard Eriksen og LA9LMA Vegard Dybvadskog ble nye styremedlemmer.
LA7XK da som kasserer.
LA9QNA Robert Johnsen fortsetter som webredaktør, men med hjelp av LA4HIA Øistein
Rune Hansen.
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I tillegg inngår presidenten i LA-DX-GROUP i styret for DX fondet.

Sak 8: Status på DX Fondet. LA8XM Trond fortalte at aktiviteten hadde ikke vært så veldig
stor i perioden. 200 Euro bevilget til P29 ekspedisjonen og 300 Euro til VP6DX. Saldo på
fondet er nå kr. 22943,-. Det ble også en liten meningsutveksling om hvilke kriterier som
burde legges til grunn for å bevilge midler fra fondet.
Til slutt ble årsmøtet gjort oppmerksom på at revisjonsberetningen til regnskapet ikke var
behandlet. Denne ble så lest opp og godkjent.

Årsmøtet formelt avsluttet kl. 1108.
Deretter ble så ordet gitt til LA6VM Erling som orienterte om den forestående operasjonen
fra Layang Layang, kanskje bedre kjent som Spratly. LA9DL Just, LA7XK Halvard og
LA6VM skal operere fra både 9M6 og 9M0.
Etter en kort pause benket 50 stk. seg og hørte på K9AJ Michael Mc Girr fortelle fra BS7H
Scarborough Reef. I sannhet et spesielt ”land”!

Gardermoen Gjestegård 12. April 2008 kl. 1930
LA9VFA Olav Skår, referent

