
 
        
      LOVER for LA-DX-GROUP 
 
      Vedtatt på generalforsamlingen 26. august 1983, 
      med endringer vedtatt på generalforsamlingen: 
 
        10. august 1986, 09. august 1987, 05. oktober 1996, 23. april 2005, 
  12. april 2008 
        
      1.            LA-DX-GROUP er en gruppe DX-interesserte   radioamatører 
                     tilknyttet Norsk Radio Relæ Liga. 
 
      2.            Gruppens formål: 
 
      2.1          Stimulere interessen for DX’ing og testkjøring. 
 
      2.2          Oppmuntre til aktivitet på amatørbåndene. 
 
      2.3          Arbeide for god oppførsel på amatørbåndene. 
 
      2.4          Arbeide for å opprettholde aktiviteten på CW. 
 
      3.            Medlemskap: 
 
      3.1          Medlemskap kan bare tildeles medlemmer av Norsk Radio 

Relæ Liga med gyldig lisens. Dette gjelder også utenlandske radioamatører 
bosatt i Norge. 
 

      3.2          Medlemskap kan også tildeles utenlandske radioamatører  
                     som ikke er bosatt i Norge.  For disse gjelder ikke  
                     bestemmelsen om medlemskap i N.R.R.L. – pkt. 3.1. 
 
      4.            Styret: 
 
      4.1          Gruppen ledes av et styre bestående av president,  
                     visepresident, kasserer og et styremedlem. 
 
      4.2          Styret velges av generalforsamlingen, slik at president og et 
                     styremedlem velges det ene året og to styremedlemmer det  
                     påfølgende året.  Funksjonstiden er 2 år. I særskilte  
        tilfelle kan styremedlemmer velges for 1 år av gangen. 
 
      4.3          Presidenten velges ved direkte valg.  Styret fordeler selv de 
                      øvrige verv blant styremedlemmene. 
 
      4.4          Styret kan om nødvendig suppleres med andre ved besettelse 
                      av spesielle verv. 
 
       



4.5           Generalforsamlingen velger også en revisor og en varamann 
                      for denne, samt en valgkomité på to medlemmer. 
 
      5.            Æresmedlemskap: 
 
      5.1          Æresmedlemskap kan tildeles den som nasjonalt eller inter- 
                      nasjonalt har gitt et vesentlig bidrag for å stimulere og  
                      fremme DX-saken. 
 
      5.2          Æresmedlemskap kan foreslås av medlemmene, men 
                      avgjøres av styret. 
 
      5.3           For æresmedlemskap gjelder ikke bestemmelsen om 
                       medlemskap i N.R.R.L. – pkt. 3.1. 
 
      6.             Kontingent: 
 
      6.1           Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og gjelder 
                       for det påfølgende kalenderår. 
 
      6.2           Kontingenten må være betalt i god tid før årets general- 
                       forsamling og senest innen 15. februar.  For nye medlem- 
                       skap tildelt etter 1. juli, betales det ½ års kontingent  
        som innbetales etter krav fra kasserer. 
 
      7.            Generalforsamlingen: 
 
      7.1          Generalforsamlingen holdes 1. halvår og skal så langt  
                     det lar seg gjøre kombineres med et større DX-møte. 
 
      7.2          Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner  
                     det påkrevet, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig 
                     forlanger det.  
  
      8.            Forslag og avstemning: 
 
      8.1         Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må 
                     forelegges styret skriftlig innen 15. mars, eller senest en, 
                     1 måned før årsmøtet. 
 
      8.2          Lovendringer besluttes på generalforsamlingen med minst 
                     2/3 flertall. 
 
      8.3          Stemmerett har alle medlemmer med gyldig medlemskap. 
                      
 
      9.            Eksklusjon: 
 
      9.1          Et medlem som opptrer på en slik måte at det åpenbart 
                     er til skade for gruppen eller amatørsaken, kan suspenderes 



                     av styret med øyeblikkelig virkning.  Suspensjonen gjelder   
                     frem til generalforsamlingen som skal ta stilling til om  
                     medlemmet skal ekskluderes.  Generalforsamlingens  
                     vedtak er endelig, men kan prøves på nytt etter 2 år hvis 
                     den ekskluderte krever det. 
 
      10.          Oppløsning:    
 
      10.1        Oppløsning av gruppen kan bare skje ved beslutning på 
                     generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall av de  
                     tilstedeværende medlemmene. 
 
      10.2        Vedtaket om oppløsning må bekreftes på ekstraordinær  
                     generalforsamling minst 2 måneder eller senest 6 måneder 
                     etter generalforsamlingen.  Vedtaket er gyldig med simpelt 
                     flertall. 
 
      10.3        Gruppens eiendeler og midler tilfaller Norsk Radio Relæ  
                     Liga etter oppløsningen. 
        


