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Trondheim, 3.februar 2009
STYRET
Kun innkalling sendes per post. Det henvises til hjemmesiden WWW.LA2T.ORG for
årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

FULLMAKT
Jeg gir --------------------------------------------------------med kallesignal------------------------

Fullmakt til å stemme for meg på Trondheimsgruppens generalforsamling 2009.
Dato:-------------------Kallesignal--------------------------------------------------------------------

Underskrift:---------------------------------------------------------------------------------------------

Styret i 2008:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

LA9SFA
LA4CKA
LB9LE
LA9TK
LB9NE
LB9RE
LA5HIA
LB1BC

Lars Samdal
Ingar Horrigmo
Jan Ivar Skjager
Sverre Båtnes
Kristian Nilsen
Håvard Nasvik
Jan-Inge Jenssen
Torstein Fredriksen

Andre verv 2008:
Museumskomité:

LA9QV

Stein-Olav Lund

QSL-Manager:

LB9RE

Håvard Nasvik

Repeaterkomitéen:

LA5HIA

Jan Inge Jenssen, Leder

Revisorer:

LA1UI
LA7JBA

Ottar Mosseby
Rolf Krog

Sambandskomité:

Vakant

Stasjonskomité:

LA3TMA

Rolf Morten Schjetne

Valgkomité:

LA1UW
LA4YW

Bjørn Gjerde
Liv Johansen

Web-manager:

LA3RLA

Kai Rune Berg

Huskomite:

LA6HNA

Willy Ravnå

Datakomite

LA3XMA

Odd-Arve Skaset

Medlemmer av LA2T som innehar verv i NRRL:
LA3WAA Tor Pettersen
Styremedlem hovedstyret, medlem i testkomiteen
LA4YW Liv Johansen
Testmanager
LA5IIA Johnny Johansen Medlem i testkomiteen
LA8KV Kjetil Toresen
VHF-manager
LB9RE
Håvard Nasvik Repeater- og nodemanager

Årsrapport fra styret:
Styret har i 2008 avholdt 5 styremøter. Ruten-saken har vært en gjenganger på møtene og
LA5HIA har jobbet hardt for å få partene til å komme til en løsning som gjør det mulig å
opprettholde leieavtalen med Netcom, som utgjør en betydelig inntekt for gruppen. I
skrivende stund er utfallet ennå ikke gitt i denne saken.
Styret har også satt fokus på forholdet rundt gruppelokalet på Lialøkken. Det må ordnes opp i
en del formaliteter omkring byggetillatelsen og det må videre arbeides for å sikre gruppen en
langsiktig leieavtale for grunnen lokalene står på. Vi risikerer å bli husløse om ikke disse
forhold bringes i orden.
Styret sitter igjen med et inntrykk av at aktivitetsnvået i gruppen har vært noe lavere i år i
forhold til de senere årene. Dette kan skyldes dels færre oppgaver som måtte løses og dels
mindre interesse blant medlemmene. Vi har også slitt med å finne folk til å foredra på
medlemsmøtene, men oppmøtet har vært godt og diskusjonene på møtene viser at det finnes
mye engasjement, erfaring og interesse for hobbyen blant medlemmene. Det skal ikke trekkes
frem spesielle begivenheter her, vi henviser til komiterapportene som beretter mer om
aktiviteten.
Styret vil videre rette en stor takk til alle som har bidratt i 2008 og ønsker alle lykke til i 2009.
For styret, LB9LE Jan Ivar Skjager, sekretær
Gruppens æresmedlemmer er: LA9MB Egil, LA4YW Liv, LA8CD Johan,
Silent Key i 2008: LA2MNA Ivar Wold, LA7EG Tore Hvidsten,
Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2008
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Kontingent
275
275
300
300
330
330
330
330
330

Ant.medl.
100
99
99
110
97
98
98
92
90

Fullbet.
100
99
99
87
84
87
91
88
86

½ bet
0
0
0
6
6
4
4
1
0

0-bet
0
0
0
17
7
7
3
3
4

Medlemsmøter 2008:
Det har vært 18 møter med et gjennomsnittlig oppmøte på 15,1 medlemmer.
Dato
08. jan
22. jan
12. feb
26. feb
11. mars
25. mars
08. apr
22.apr
13. mai
27. mai
10. juni
26. aug
09. sept
23. sept
14.okt
28. okt
11. nov
25. nov
09. des

Tema
ICE
Referat fra FORF møtet 14.01
Generalforsamling
Diskusjonsmøte
Nødsamband
Påskeberedskap
Diskusjonsmøte
Dugnad på gruppelokalet
Diskusjonsmøte
Hybrider
Grillaften
Linking av repeatere
Diskusjonsmøte
Diskusjonsmøte
Besøk hos Røde Kors Hjelpekorps
Diskusjonsmøte
160-meter
Kringkastingsteknikk
Julemøte

ansvarlig/foredragsholder
LA4RT John

LA3XMA Odd

LA1UI Ottar

LA9NOA Jan
LB9RE Håvard
LA9SFA Lars

KOMITERAPPORTER 2008:
Årsrapport 2008 fra Repeaterkomiteen i Trondheimsgruppen av NRRL
Komitémedlemmer
Komiteen har bestått av: LA3RLA Kai, LA3XMA Odd, LA3TMA Morten, LA1UI Ottar,
LA9QV Stein Olav, LA3CPA Rune, LA3EPA Rolf Terje, LA5HIA Jan-Inge. Et av
medlemmene trakk seg fra komiteen i høst.
Møter
Det har vært avholdt 7 møter i løpet av året.
APRS
Det har vært noen problemer med gruppens APRS-node på Autronica på Lade. Den gamle
noden basert på DIGI-ned ble i høst byttet ut med en node basert på en TNC med
spesialprogrammert prom. Noden har etter det stort fungert bra. Gruppens I-gateway er
fremdeles på Lialøkken.

Liaåsen
På Liaåsen ble det tidlig i sommer satt opp en ny repeater og nye filtre. Repeateren er basert
på Storno sender, LA1BR logikk og Hamtronics mottaker. Filtrene er modifiserte Wacom
70MHz filter. Komiteen prøvde også på ettersommeren å koble en 70cm linkradio til
denne. Her ble det brukt en modifisert Ericsson F705. Forsøket førte ikke fram. Den nye
repeateren ble tatt med ned og den gamle ble satt opp igjen. Dette er fremdeles status. Det
planlegges nye tester på våren 2009. Det må også nevnes at all trimming av sender,
mottakere, modifisering av filtre og transceivere er gjort av medlemmer i komiteen.
Ruten
Tidlig i oktober gikk repeateren QRT. Årsaken var strømbrudd da Forsvaret skulle gjøre en
del omkoblinger der oppe. Den kom i gang igjen med fjern-resetting. Repeateren gikk nok
engang QRT i slutten av november, uvisst av hvilken årsak. Den kom i gang igjen med en ny
reset.
Det er også i år søkt Hemne kommune om løyve til å kjøre snøscooter til Ruten langs
Forsvarets merkede løype. Søknaden er innvilget for 3 år. Tillatelsen fra Rindal kommune
gjelder for ennå 1 år.
Bringen
Det har heller ikke denne sesongen vært noe tur til Bringen. En ny repeater er under bygging.
Denne vil bli bygd på samme lest som den nye Liaås-repeateren.
Oppdal
Det har lenge vært et ønske om en repeater på Oppdal. Det har derfor vært en del diskusjoner
rundt dette i år, men intet konkret har skjedd i denne saken ennå.
Langsiktige mål
Arbeidet med bygging av helt nye linkbare repeatere for både Bringen, Liaåsen og Ruten går
sin gang og er omtrent kommet halvveis.
Sluttord
Aktiviteten innen komiteen har gått noe i bølgedaler. Det har vært trivelig å være leder for en
denne gjengen, og jeg har ingen grunn til å klage på innsatsen.

Trondheim 21.desember 2008
LA5HIA Jan-Inge, leder av Repeaterkomiteen

ÅRSRAPPORT FRA DATAKOMITEEN I LA2T FOR 2008
Komiteens medlemmer: LA3XMA Odd og LA5VMA Raynold.
Gruppens LAN og datamaskiner har også i år fungert som normalt og vært i drift uten
stans eller andre problemer.

Problemet med internettforbindelsen som har gått ned ved bruk av 100 W effekt ut på
80 m ser nå ellers ut til å være løst ved at man nå kan bruke en vertikalantenne som
er plassert et stykke unna klubbhuset på Lialøkken.
73 de LA3XMA Odd

Rapport fra QSL manager 2008
Det har også i år vært normal aktivitet innen QSL, men kanskje med noe
fallende antall QSL kort i forhold til tidligere år. Dette kan ha sammenheng
med at vi er på slutten av en solflekksyklus og dermed lavere radioaktivitet
de senere årene. QSL aktiviteten forventes derfor å ta seg opp igjen de
nærmeste årene. Antall kort eller mengde kort har ikke blitt registret i
dette året. Fordeling av kort er betydelig lettet etter at hyllene på LA2T
er nummerert på nytt slik at hvert medlem har egen hylle, mens ikke
medlemmer får sine kort lagt i nummerert hylle. Det anmodes om at de som får
mange kort henter kort litt hyppigere slik at hyllen ikke blir overfylte. De
fleste er også flinke til å sortere kortene riktig og det letter
sorteringsarbeidet mye, fortsett med det. Det har i løpet av året vært få
utsendelser av kort fra LA2T, også besvarelse av direktesendte, og det har
derfor mest sannsynlig hopet seg opp med kort som bør skrives ut og sendes.
Gruppen bør derfor utføre en QSL dugnad på nyåret for å få utgående kort
sendt.
QSL manager
Håvard, LB9RE
Komiterapport fra Museumskomiteen 2008
Det er ikke mye å melde fra komiteen dette året fra komiteens eneste medlem,
for øvrig har aktiviteten i repeaterkomiteen vært en god del større for mitt vedkommende.
Undertegnede lånte gruppens engelske agentsett fra andre verdenskrig, av typen Mark XV.
Settet ble brukt mot LA1D, Norsk Radiohistorisk Forening, i qso med deres field-day stn på
Jørstadmoen i sommer.
Senderen virket upåklagelig, og jeg fikk gode rapporter på CW.
Artig å "lufte" slike gamle klenodier av og til!
Det er ellers satt fram to gamle rigger i stua på LA2T, en engelsk Panda sender/mottaker fra
tidlig 50-tall for AM og CW,
og en Sommerkamp FTDX 500 fra slutten av 60-åra. Om interessen melder seg kan disse
overhales for å bli kjørbare.
73 de Stein-Olav LA9QV

Årsrapport fra Sambandskomiteen for 2008
Sambandskomiteen har i 2008 fått en kjærkommen tilvekst i sitt disponible
utstyr i form av 3 stk transportkasser ferdig rigget for å drifte hf/vhf/uhf ut i felt.
Det vil redusere vår utrykningstid betraktelig.
Undertegnede har i godt samarbeid med LA5VMA registrert og merket alt utstyr
og laget utsjekksrutiner ved bruk av sambandsutstyr utenfor klubblokalene.
Vi deltok i årets påskeberedskap med 7 stasjoner. Vi har også i år deltatt på en
stor øvelse sammen med andre FORF organisasjoner på Rye den 30. mai. Der
gjorde vi oss positivt bemerket.
En stor takk til alle som har bidratt til sambandskomitens arbeide i 2008.
For sambandskomiteen
LA3XMA Odd
Rapport fra stasjonskomiteen 2008
Aktiviteten i komiteen har i det året som har gått vært rolig.
Det forrige styret hadde konstruert og bestilt transportkasser for bruk til
nødsambandsoppdrag. De ble levert i starten på året og det ble stasjonskomiteens jobb å
innrede dem. Kassene inneholdet HF- og VHFradio, strømforsyner/lader og har plass for
antenner og annet utstyr som er nødvendig for å være operativ ute i felten. En er ferdig
innredet og har vært med oss ut på sambandsøvelse og høstet fin kritikk.
I sommer ble det er montert en 30m dipol i stedet for en defekt flerbåndsdipol, som gikk fra
hovedmasta til gittermasten på den andre siden av bekken.
Uken før CQWW ble den lånte Butternuten hentet og vi trengte en ny vertikal. Der den gamle
Butternuten sto ble det festet en ny vertikal for 80m, den er 13,5m lang og tilpasset med en
spole av bremserør i bunnen. Den dekker nesten hele 80m båndet, og har en senterfrekvens på
rundt 3.720, den er nok mer egnet til SSB DX enn CW. Vertikalen er også tunbar på andre
bånd med en god tuner.
Vil å vegne av stasjonskomiteen få takke for oss og ønske neste års komité lykke til.
73
De
LA3TMA Morten, LA3XMA Odd og LA3RLA Kai.

Årsrapport web manager 2008
Det har i 2008 vært relativt lite med nytt innhold på websidene. Lite aktivitet i gruppen og lite
bidrag til artikler.
Takk for bidrag til LA3TMA, LA3XMA og LA1UW.
LA3RLA Kai

Rapport fra Huskomiteen 2008
Representanter fra huskomiteen har dette år skiftet vindskier og lagt ny papp på
taket over inngangspartiet på grunn av problemer med lekkasje.
Huskomiteens formann
LA6HNA Willy.

REGNSKAP
Tekst

NOTE

2008

BUDSJETT
2009

INNTEKTER
1 177,80
28 050,00 350X86=30 100,00
1 051,20
0,00
636,00
0,00
24 762,49
25 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
390,50
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 805,00
4 000,00
60 372,99
59 500,00

1.

Kontingent
Drift Lialøkken
Drift Gruppen
Repeaters Drift/Leie
Gaver, Rest. av Klubbhus-2005
Eiendeler/utstyr
Materiell/loddsalg/kaffesalg
Kurs
Porto og kontorrekvisita
Div. arrangement
SUM INNTEKTER

2.

UTGIFTER
Kontingent
Drift Lialøkken
Drift Gruppen
Repeaters Drift/Leie
Gaver, Rest. av Klubbhus-2005
Eiendeler/utstyr
Materiell/loddsalg/kaffesalg
Kurs
Porto og kontorrekvisita
Div. arrangement
SUM UTGIFTER
SUM INNTEKTER
SUM UTGIFTER
DRIFTSRESULTAT
Overf.fra forrige år (bank minus nødsamb.)+kasse)
LA2T's EGEN BEHOLDNING
VERDI - LAGER
SAMMENDRAG - KONTI
Postgirokonto 051 510 4930 (LA2T's eie)
Kassabeholdning
Kontroll av LA2T's egen beholdning
Postgirokonto 051 510 4930 Total

56 050,00
0,00
25 129,76
4 266,00
6 145,00
0,00
2 625,90
60,00
0,00
1 384,00
4 185,00
99 845,66

0,00
26 000,00
4 500,00
6 145,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
1 595,00
4 500,00
52 740,00

60 372,99
-99 845,66
-39 472,67
27 579,24
42 424,37

59 500,00
-52 740,00
6 760,00
42 955,37
49 715,37

SALDO/BIDRAG
31 978,32
583,00
32 561,32
67 036,12

Kontingent
Drift LA2T
Drift Gruppen
Repeaters Drift/Leie
Gaver til Klubbhus-restaurering
Eiendeler/utstyr
Materiell/loddsalg/kaffe
Kurs
Porto og kontorrekvisita
Diverse arrangement

0,00
-5 842,00
-25,00
-4 546,25
0,00
0,00
-23,00
0,00
0,00
100,00

NØSAMBANDSMIDLER
Rest nøsambandsmidler fra 2008
Etterbetalt nødsambandsmidler for 2008
Innkj. av nødsambandsutstyr i 2009

57,80
35 000,00
0,00

Restbeløp for innkj. av nødsambandsutstyr i 2009

35 057,80

2007
INNTEKTER
Nødsamband
Kontingent
Drift Lialøkken
Drift Gruppen
Repeaters Drift/Leie
Gaver, Rest. av Klubbhus-2005
Eiendeler/utstyr
Materiell/loddsalg/kaffesalg
Kurs
Porto og kontorrekvisita
Div. arrangement
SUM INNTEKTER

NOTE

REGNSKAP

1,00

UTGIFTER
Nødsamband
Kontingent
Drift Lialøkken
Drift Gruppen
Repeaters Drift/Leie
Gaver, Rest. av Klubbhus-2005
Eiendeler/utstyr
Materiell/loddsalg/kaffesalg
Kurs
Porto og kontorrekvisita
Div. arrangement
SUM UTGIFTER
SUM INNTEKTER
SUM UTGIFTER
DRIFTSRESULTAT
Overf. fra forrige år
(post/bank/kasse)
BEHOLDNING

Note 1; eget regnskap for nødsamd
REVISORBERETNING:

Regnskapet er godkjent av revisorene;
LA1UI Ottar Mosseby og LA7JBA Rolf Krog

80000,00
29 205,00
5 609,00
0,00
24 804,14
12 601,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
7 580,00
179 799,14

40178,00
0,00
45 460,19
2 804,00
13 065,50
0,00
9 806,56
295,50
0,00
168,00
8 125,31
119 903,06
179 799,14
-119 903,06
59 896,08
23 795,60
83 691,68

Innkomne forslag til generalforsamlingen:
STYRET FORESLÅR FØLGENDE:
1)
Forslag til endring av styret for Trondheimsgruppen av NRRL.
Forslaget går ut på at styret reduseres til:
1 Leder 1år
1 Nestleder/ Sekretær. 2år
1 Kasserer 2år
1 styremedlem 2år
1 varamedlem. 2år
2)

Kontingent for 2009
Styret foreslår at kontingenten for 2009 blir på kroner 350,3)
Forslag til endring av paragrafer i vedtektene. Som følge av forslag om endret
styresammensetning:
3.1 Gruppen ledes av et styre som består av leder, nestleder/ sekretær, kasserer,
et styremedlem og et varamedlem
3.4 Varamedlemmet skal kalles inn til styremøtene.
3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
4.1 Generalforsamlingen avholdes hvert år, normalt innen utgangen av februar måned.
Generalforsamlingen sammenkalles med skriftlig innkalling eller epost til hvert enkelt
medlem med minst 14 dagers varsel. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er
beslutningsdyktig. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap.
4.5 i) valg av
1) leder 1år
2) nestleder/sekretær 2år
3) kasserer 2år
4) styremedlem 2år
5) varamedlem 2år
6) 2 medlemmer til valgkomiteen 1år
7) 2 revisorer 1år

Valg 2009
Valgkomiteens innstilling for valg 2009
Leder:
Nestleder:

LA4CKA
LA9SFA

Ingar
Lars

NY
Velges for 1 år

Kasserer:

LA9TK

Sverre

Gjenvalg

Styremedlem:

LA3WAA

Tor

NY

Varamedlemmer:

LA5HIA
LA6HNA

Jan Inge
Willy

Gjenvalg
Ny

Revisorer:

LA1UI
LA7JBA

Ottar
Rolf

Gjenvalg
Gjenvalg

Valgkomitee:

LA3TMA
LA1UW

Morten
Bjørn

Ny
Gjenvalg

Trondheim 3.2.2009
Bjørn LA1UW

Liv LA4YW

Lover for Trondheimsgruppen av NRRL.
(Lovene er vedtatt på generalforsamlingen 1946-02-04, med senere endringer på
generalforsamlingene i 1962, 1967, 1983, 1991, 1992, 2000 og 2005.)

§ 1. Navn og formål.
1.1 Trondheimsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en upolitisk organisasjon for
personer med interesse for amatørradio.
1.2 Gruppen skal søke å styrke samarbeidet og kameratskapet mellom radioamatørene,
fremme radioamatørenes teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, samt å delta i
samfunnsnyttig sambandsrelatert arbeid gjennom samarbeid med myndighetene og den
frivillige redningstjenesten i Norge.

§ 2. Medlemskap.
2.1 Gruppen består av medlemmer av følgende kategorier:
a)
Ordinære medlemmer.
b)
Honnørmedlemmer: Et medlem som er fylt 65 år oppnår honnørmedlemskap når medlemskapet i gruppen er minst 35 år. Krav om
honnørmedlemskap fremsettes skriftlig til styret.
c)
Æresmedlemmer: Æresmedlemskap tildeles av generalforsamlingen,
etter forslag fra et enstemmig styre, til en person som har ytet særlig stor
personlig innsats til fordel for gruppen. Aktivitet for radioamatørsaken utenfor
gruppen bør også tas med i betraktning.
2.2 Skjema for søknad om medlemskap fylles ut og sendes gruppens styre for behandling.
2.3 Det er adgang til å være medlem i gruppen i inntil 2 år uten å være medlem av NRRL.
2.4 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten betales etter påkrav innen
utgangen av april måned. Hvis et medlem, tross purring, ikke har betalt kontingenten innen
utgangen av august samme år, ansees medlemskapet som opphørt. Æresmedlemmer er fritatt
for betaling av kontingent.

§ 3. Styret.
3.1 Gruppen ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Leder og nestleder må ha gyldig
radioamatørlisens.
3.2 Styret velges av generalforsamlingen, etter regler gitt i § 4.
3.3 Styret tilsetter materialforvalter, stasjonsforvalter og QSL-forvalter, samt ledere for andre
funksjoner i gruppen. Disse har møterett i styret når saker som angår deres verv behandles.
3.4 Varamedlemmene skal kalles inn til styremøtene.
3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder, samt tre andre medlemmer er til
stede.

§ 4. Generalforsamling.
4.1 Generalforsamlingen avholdes hvert år, normalt innen utgangen av februar måned.
Generalforsamlingen sammenkalles med skriftlig innkalling til hvert enkelt medlem med
minst 14 dagers varsel. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.
Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap.
4.2 Et medlem som ikke har anledning til å delta i generalforsamlingen kan gi fullmakt til et
annet medlem, men et medlem kan bare inneha én fullmakt. Fullmaktene skal godkjennes av

ordstyrer og tellekorpset, og generalforsamlingen skal informeres om hvem som sitter med
hvilke fullmakter.
4.3 Samtlige beslutninger, unntatt om oppløsning (kfr. §7) og lovendringer, fattes med simpelt
flertall. Til beslutning om lovendringer kreves 2/3 flertall.
4.4 Ved stemmelikhet, gjør ordstyrerens stemme utslaget.
4.5 På ordinære generalforsamlinger skal følgende saker behandles:
a)
valg av ordstyrer, referent og tellekorps
b)
godkjenning av fullmakter
c)
godkjenning av innkalling og dagsorden
d)
styrets årsberetning
e)
regnskap for foregående år m. revisjonsberetning
f)
budsjett for inneværende år
g)
innkomne forslag til generalforsamlingen
h)
kontingent for inneværende år
i)
valg av:
1) leder (for 1 år)
2) nestleder (for 2 år)
3) sekretær (for 2 år)
4) kasserer (for 2 år)
5) 2 ordinære styremedlemmer (for 2 år)
6) 2 varamedlemmer til styret (for 1 år)
7) 2 medlemmer til valgkomitéen (for 1 år)
8) 2 revisorer (for 1 år)
4.6 Styrets leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer for to år, dog således at
henholdsvis to eller tre er på valg hvert år. Valgene foregår skriftlig. Ethvert medlem er
valgbart etter avgitt villighetserklæring. Leder og nestleder må ha gyldig radioamatørlisens.
4.7 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 10.
januar. Styret kan supplere forslagene med tilleggsopplysninger, men skal ikke ta stilling til
forslag fra medlemmene.
4.8 Generalforsamlingen kan ikke fatte beslutninger i andre saker enn de som er nevnt i
innkallingen. Andre saker som tas opp til diskusjon kan oversendes styret for videre
behandling, eller fremmes i neste generalforsamling.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.
5.1 Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret, eller av styret etter skriftlig
forlangende av minst 1/5 av medlemmene.
5.2 Bestemmelsene i §§ 4.1 (fra 2. ledd), 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 (2. ledd) og 4.8 gjelder også ved en
ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Eksklusjon.
6.1 Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller
NRRL, kan medlemskapet i gruppen oppheves etter enstemmig styrebeslutning.
6.2 Vedkommende har adgang til å anke sin sak for førstkommende ordinære
generalforsamling, dersom vedkommende har gyldig medlemskap.
6.3 NRRLs styre skal informeres om en eksklusjonssak.

§ 7. Oppløsning.
7.1 Gruppen kan oppløses etter vedtak i to på hverandre følgende generalforsamlinger eller
ekstraordinære generalforsamlinger. I den første generalforsamlingen må det være 2/3 flertall
for oppløsning. I den andre er det tilstrekkelig med simpelt flertall. Avstemmingen skal skje
skriftlig.
7.2 Eventuelle midler etter oppløsningen tilfaller NRRL.
7.3 NRRL kan beslutte gruppen oppløst etter bestemmelser i NRRLs lover.

