Referat fra årsmøte i LA-DX-GROUP 18. april 2009.
Årsmøtet ble åpnet kl 10:05 av Trond LA8XM.
Ved møtets åpning var det 28 tilstede hvorav to som ikke hadde betalt kontingent. Disse fikk
ordnet innbetaling i løpet av møtet.
Trond LA8XM ble valgt til ordstyrer.
Øystein LA7QI ble valgt til referent.
Per LA7SI og Ragnar LA5HE ble valgt til å undertegne protokoll/referatet.
Det var ingen kommentarer til innkallingen
Årsberetning:
Trond presiserte bidrag gitt til DX-Fondet.
Det ble en del diskusjon vedr. arrangement av årsmøtet. Det var synspunkter både for og mot
å ’skille lag med’ NRRL-dagene. Men uten at det ble noen avstemming, syntes det å være et
flertall for å gå tilbake til eget arrangement over to dager, som tidligere. Det ble foreslått å
kunne holde dette på høsten. Mange refererte tilbake til Starum som et velegnet sted.
Det ble også foreslått at DX-møtet blir holdt annet hvert år. Slik at vårt DX-møte ikke
kolliderte med det svenske DX-møtet. Det nye styret vil arbeide videre med dette.
Trond kunne også introdusere en ny WEB-redaktør, LA0FA Matthias. Han fikk ordet og
presenterte seg og sine ideer. Det blir spennende å følge med og se at det igjen blir liv i vår
WEB-side. Det kom ønske om at vi fikk opprettet en mulighet slik at medlemmer kan legge
inn sine logger fra egne ekspedisjoner.
Det var forøvrig ingen kommentarer til årsberetningen
Regnskap:
Halvard LA7XK gikk gjennom regnskapet. Ragnar LA5HE spurte hvorfor bidraget fra
NRRL-dagene til forrige års arrangement, ikke var større enn 10.000. Ragnar mente at dette
var avtalt til 15.000. Trond forklarte at vi ikke kunne dokumentere utgifter utover kr. 10.000.
Regnskapet ble godkjent.
Kontingent:
Denne ble fastsatt til kr. 125,00 pr. år, som tidligere. Herav vil kr. 50,00 pr. medlem bli
overført til DX-Fondet.
DX-Fond:
Regnskap fra DX-Fondet ble fremlagt og Ragnar fortalte hvilke ekspedisjoner som er blitt
bevilget støtte.
Det ble stilt spørsmål om vi burde bevilge til ny stasjon på JW5E. Det ble forklart
sammenhengen med den stasjonen som ble gitt tidligere.

Valg:
Ragnar hadde ingen kandidater til styret. I løpet av møtet sa følgende seg villige til å stille
som styremedlemmer, og ble valgt ved akklamasjon:
LA0FA Matthias
LA5YJ Hugo
Årsmøtet ble avsluttet ca 10:50
Eventuelt:
Harald LA9SN forspurte om det var interesse blant LA DX-Groups medlemmer til å sette
sammen en DX-ekspedisjon. Han ville være med.

Øystein Stokkeland, LA7QI

