
Referat fra årsmøtet i LA-DX-GROUP 2017 
Lørdag 1. april kl. 10:03 i Letohallen 
 

1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent. 
President Tor Pettersen, LA3WAA, åpnet møtet og tok rollen som møteleder. Lars Røksund, 
LB2TB, ble valgt til referent. Det var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede, inklusive 
styret. 
 

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

3. Årsberetning. 
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.  
 
Kommentar:  
- LA4LN, Tom V.Segalstad: Det ble ved forrige generalforsamling diskutert "badges" som 

viser at man er medlem av LADXG. Dette kom dessverre ikke med i referatet. Svaret er at 
styret har diskutert saken, uten endelig konklusjon.  
 

4. Regnskap med revisjonsrapport. 
- Regnskapet ble gjennomgått av kasserer (Olav Skår, LA9VFA) og godkjent. 
- Revisorberetning lest opp 

Regnskapet ble godkjent. 
 

5. Fastsettelse av kontingent for 2018 
Styret foreslo en økning til kr 350,- for 2018. Dette ble enstemmig godkjent. 
 

6. Regnskap for LA-DX-GROUPs DX fond. 
Regnskapet for 2016 ble fremlagt og godkjent. 
 
- Kommentar fra LA4LN, Tom V. Segalstad: Det bør gis info til de som mottar pengestøtte 

om at det forventes at det lyttes mer etter Norge/Scandinavia. 
 

7. Innkomne forslag. 
Det er kommet inn 2 forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
- Forslag fra Styret og nærmest likelydende forslag fra LA5HE, Ragnar Otterstad vedr. 

ekstra midler på 3000 USD for donasjon til Bouvet-ekspedisjonen i 2018.  
 
Forslagene ble godkjent og ekstra midler overføres til fondet. 
 

8. Valg.  
 
President (Tor Pettersen, LA3WAA) og Kasserer (Olav Skår, LA9VFA) var ikke på valg. 
Styremedlemmene Gaute Stuksrud, LB6KC og Matthias Peter, LA0FA ble gjenvalgt. 
 
Valgkomiteen (Olav Vik, LA7AFA – Trond Nerlie, LA1TV og Lars Røksund, LB2TB) innstilte å 
fortsette uforandret for neste periode. Dette ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
LB2HG, Harald Garberg Gule ble valgt inn som vara revisor. Dette ble vedtatt ved 
akklamasjon.  
 
DX-Fondets styre: LA5HE, Ragnar Otterstad – LA1TV, Trond Nerlie og LA3WAA, Tor 
Pettersen. 
 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 1032. 
Referent: 
LB2TB, Lars Røksund, Moenveien 101, 1820 Spydeberg 


