
Referat fra Årsmøte i RadioOrientering - Norge    Lørdag 11. mars 2017 

 

Tilstede var: 

LA6KCA Svein, LA5OM Steinar, LA5OQ Christian, LA2RR Ole, LA8UW Karin, LA9NGA Jon, LA0HO 

Thomas, LA8TIA Lars Rune, LA3ST Stein, LA6XI Knut, LA1KP Øivind, Hege  

Foreningens lader LA6XI Knut startet møtet med å be om 1-minutt’ stillhet for å minnes et av våre 

medlemmer Rolf Edvardsen som har gått bort. 

Årsmøtet ble så åpnet av leder LA6XI Knut, som også ble valgt til møteleder 

LA1KP Øivind ble valgt til referent. 

 

Deretter var det gjennomgang av styrets årsberetning. 

 

 

Sportslig 

Det var et ønske om det nye styret utarbeider en ny revidert liste på basis av Excel arket, hvor også 

datoer framkommer. 

Få med at det også ble arrangert ski-løp 15. mars 2016 

 

Ved senere anledninger bør deltagerne i ungdomsklassen framheves, spesielt i forbindelse med 

mesterskap. 

 

Det ble også påpekt at Norge med LA9NGA og LA5OQ tok hjem lag-seieren i 80m konkurransen. 

 

Under EYAC ble det påpekt at navnene til de Norske ungdommene som deltok bør med i 

årsberetningen: 

 

Disse var: Martin Kaiser, Henrik Kaiser, Simen Ouff Olsen og Stian Eilertsen 

 

Andre kommentarer: 

Foreningen var også i år invitert til byggemøte hos LA5O Steinar 

 

Regnskap og budsjett: 

 

Regnskapene for 2016 ble gjennomgått.  

Regnskapet for i år er ekstraordinært i og med at EYAC omsetningen inngår i tallene. 

 

Etter en lengre diskusjon ble oppnådd konsensus om at omsetningen fra EYAC tas ut og at det kun 

netto-tallet som framgår av regnskapet. 

 

Revisor påpekte også at han hadde revidert foreningens regnskap, og funnet dette i orden, men ikke 

godkjent dette da regnskapet fra EYAC ikke er revidert. 

Årsmøtet godkjente regnskapet. 

 



Under budsjett oppsto også en diskusjon, og da spesielt på postene rekrutering og utstyrskjøp. 

Styrets anbefaling om kjøp av nytt senderutstyr for å lette avviklingen av Nordisk mesterskap, samt 

kjøpe inn et antall mottakere til lager for salg til nye løpere, ble ikke akseptert. 

 

Det oppstod også diskusjon rundt kjøp av kart etc. men konklusjonen ble at kjøp av kart foregår slik 

det har vært praktisert hittil. 

 

LA2RR Ole tok også til orde for å gi støtte i forbindelse med VM i Korea, dette ble heller ikke vedtatt. 

 

Med reduksjon i disse postene ble budsjettet vedtatt. 

Kontingenten holdes uendret. 

 

Valg ( ved akklamasjon ) : 

LA6XI Knut ble gjenvalgt som leder 

LA6KCA Svein ble valgt til ny sekretær 

LA0HO Thomas er kasserer 

LA8TIA Lars Rune styremedlem 

  

LA3ST Stein  Revisor 

 

 

 

 

 


