Generalforsamling 2009
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 23. februar 2010, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.
Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av fullmakter
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5. Regnskap for 2009 med revisjonsberetning
6. Budsjett for 2010
7. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8. Kontingent for 2010
9. Valg

Trondheim, 3.februar 2010
STYRET

Kun innkalling sendes per post. Det henvises til hjemmesiden WWW.NRRL.NO/LA2T
for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

***********riv/klipp**********************riv/klipp*****************

FULLMAKT
Jeg gir --------------------------------------------------------med kallesignal-----------------------Fullmakt til å stemme for meg på Trondheimsgruppens generalforsamling for 2009.

Dato:-------------------Kallesignal--------------------------------------------------------------------

Underskrift:---------------------------------------------------------------------------------------------
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Styret i 2009:
Leder:
LA4CKA
Nestleder:
LB9NE
Sekretær:
LA1UW
Kasserer:
LA9TK
Styremedlem: LA3WAA
Styremedlem: LB9RE
Varamedlem: LA5HIA
Varamedlem: LA6HNA

Ingar Horrigmo
Kristian Nilsen
Bjørn Gjerde
Sverre Båtnes
Tor Pettersen
Håvard Nasvik
Jan-Inge Jenssen
Willy Ravnå

Andre verv 2009:
Museumskomité:

LA9QV

Stein-Olav Lund

QSL-Manager:

LB9RE

Håvard Nasvik

Repeaterkomitéen:

LA5HIA
Jan Inge Jenssen, Leder,
LA3XMA Odd, LA3TMA Morten, LA1UI Ottar
og LA9QV Stein Olav

Revisorer:

LA1UI

Ottar Mosseby og LA7JBA Rolf Krog

Sambandskomité:

LA3WAA
LA6HNA

Tor Pettersen, Leder,
Willy Ravnå og LA1UW Bjørn Gjerde

Stasjonskomité:
Valgkomité:

LA6HNA
LA3WAA
LA3TMA

Willy Ravnå, Leder
Tor Pettersen og LA1UW Bjørn Gjerde
Morten Schjetne og LA5HMA Tone Engen

Web-manager:

LA9QFA

Knut Bersås

Huskomite:

LA6HNA
LA4IC

Willy Ravnå Leder
Wilhelm Dahl

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
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Årsrapport fra styret:
Styret har i 2009 avholdt 8 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 har vært store
aktivitet i stasjons og sambandskomiteen. Det er gjort store endringer på utstyr(med 2 nye like
HF radioer), antenner og samtlige coaxer er byttet.
Repeaterkomiteen har også dette året nedlagt en stor jobb, med mange møter på
gruppelokalet. Nye repeatere på Lialøkken og Bringen er montert. Disse to repeatere kan nå
linkes via 70cm. Komiteen har også kjøpt inn ny 2M repeater beregnet for Oppdalsområdet og
en ny 6M repeater for Trondheimsområdet.
Styret sitter igjen med et inntrykk av at aktivitetsnivået i gruppen har vært økende dette året.
Det er jobbet aktivt for å finne ”gode” møtetemaer, men styret er avhengig av forslag fra alle
på ønsker på temaer og ikke minst forslag på foredragsholdere.
Det er stor aktivitet med møter/bygging av komiteene, flere HF contester er gjennomført.
Huskomiteen har bygget nytt kjøkken og Repeaterkomiteen jobber med å bygge opp nytt
verksted.
Det skal ikke trekkes frem spesielle begivenheter her, vi henviser til komiterapportene som
beretter mer om aktiviteten.
Gruppen var 70år i 2009. Det var en jubileumskomitee i gang, men det var meget laber
interesse slik at arrangementet måtte avlyses. Under årets juleavslutning dukket
Generalsekretæren i NRRL opp og overrakte gave til gruppen.
Liv LA4YW har laget et jubileumsskriv som er en videreføring fra 60års jubileumsskrivet.
Styret vil videre rette en stor takk til alle som har bidratt i 2009 og ønsker alle lykke til i 2010
med sannsynligvis bedre radioforhold.
Møt opp på gruppens møter – det er plass for alle..
For styret,
LA1UW Bjørn Gjerde, sekretær
Gruppens æresmedlemmer er: LA9MB Egil, LA4YW Liv, LA8CD Johan,

Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2009
År Kontingent Ant.medl.
2000 275 100
2001 275
99
2002 300
99
2003 300 110
2004 330
97
2005 330
98
2006 330
98
2007 330
92
2008 330
90
2009 350
84

Fullbet.
100
99
99
87
84
87
91
88
86
79

½ bet
0
0
0
6
6
4
4
1
0
0

0-bet
0
0
0
17
7
7
3
3
4
5
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Medlemsmøter 2009:
Det har vært 19 møter med et gjennomsnittlig oppmøte på15 medlemmer.
Dato Tema
ansvarlig/foredragsholder
13/1 Åpen møte- diskusjon om Temaer
Styret
27/1 Gruppemøte
LA4CKA
10/2 Orientering om nye bånd(500khz, 60m,12m og 4m)
LB9RE
24/2 Generalforsamling
Styret
10/3 Orientering fra styret om årets planer
Styret
24/3 Lysbilder fra Dayton 1999 og Friedricshafen 1996
LA1UW
14/4 QRPens utvikling fra 1977-2009
LA1UW
28/4 DX på 6M og 2m
LA8KV
12/5 APRS og digitale mods
LA6IM
26/5 NRRLs Repeatermanager forteller om sitt arbeid
LB9RE
09/6 Grillaften / sommeravslutning
LA4CKA
25/8 Repeaterfkomiteens arbeid 2009
LA5HIA
08/9 Contest kjøring
LA3WAA
22/9 QRP
LA6VMA
13/10 Radiosktivitet ved UTOPIA NSFs landsleir 2009
LA1UW
27/10 DX og oppsummering av testene i høst
LA3WAA
10/11 Ut å spise på Frati Jakobsli
Alle
24/10 23cm Repeater
LB9RE
08/12 Julemøte med Spekemat og Rømmegrøt
LA4CKA
Besøk av NRRLs Generalsekretær LB1G Jan

Årsrapport 2009 fra Repeaterkomiteen i Trondheimsgruppen av NRRL
Komitémedlemmer
Komitéen har bestått av: LA3RLA Kai, LA3XMA Odd, LA3TMA Morten, LA1UI Ottar,
LA9QV Stein Olav, LA3CPA Rune, LA5HIA Jan-Inge.
Møter
Det har vært avholdt 8 møter i løpet av året.
APRS
Gruppens APRS-node på Autronica på Lade ble byttet ut i august. Den gamle noden var en
MFJ 1270 TNC med spesialprogrammert prom. Den nye er en Tracker2 fra Argent Data.
Transceiveren er den samme. Noden ble flyttet til Vassfjellet den 13.desember. Like etter ble
den tatt ned for en service. Den er pt ikke satt opp igjen. Gruppens I-gateway er fremdeles på
Lialøkken, men er for tiden uten internettforbindelse.
Liaåsen
En ny repeater ble satt opp på Liaåsen den 9.august. Dvs repeateren ble bygget året før, men
denne gang ble det også satt opp en 70cm linkradio. Denne ble linket mot en ny maken
repeater. Mer om dette under ”Bringen”.
Bringen
Den 23.august dro en gruppe opp for å montere en ny repeater. Denne var med sin link-radio
grundig testet i ukene før mot repeateren på Liaåsen. Under testperioden stod den hjemme hos
LA3TMA. Installasjonen ble vellykket. Ny filterbank bestående av modifiserte 80MHz –filter
ble også montert. Trondheimsgruppen har med dette to av sine repeatere linket sammen via
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70cm og har med dette passert en teknisk milepæl. Dette er et resultat fra mange års
tankearbeid. Se for øvrig artikkel i Amatørradio nr 9 2009.
Ruten
LA9QV, LA5DRA og LA3XMA dro til Ruten på snøscooter den 1.april. En av senderne ble
avmontert og tatt med ned. Det viste seg at en transistor var defekt. Det ble ingen flere turer til
Ruten dette kalenderåret. Det har vært behov en flere fjernresettinger av repeateren. Siste
gang ble det foretatt med velvillig bistand fra LA9JK.
Oppdal
Vi har fremdeles som et mål å få opp en repeater på Oppdal. Vi har dessverre ikke fått ordnet
et QTH ennå.
6m repeater
Siden den analoge TV-senderen på Vassfjellet nå er slått av, er det fritt fram å bruke 6mbåndet. Som et ledd i dette ble det på tampen av året bestilt en 6m repeater fra USA.
Sluttord
Repeaterkomiteen har i år tatt et viktig skritt. Det er mange skritt igjen og mange prosjekter
som står og venter, bl.a. ny linkbar repeater på Ruten, ny 6m-repeater, ny linkbar repeater på
Oppdal for å nevne noe. Også i år har aktiviteten innen komiteen variert fra tid til annen. Jeg
trives fremdeles godt som leder av denne gjengen. Det har vært god arbeidsinnsats.

Trondheim 14.januar 2010
LA5HIA Jan-Inge, leder av Repeaterkomiteen
**************************************************************************

Rapport fra Huskomiteen 2009
Den største forandringen som har skjedd innvendig med lokalene i 2009 er at verkstedet og
kjøkkenet har byttet plass. Nå er plasseringen ifølge LA9TK Sverre blitt slik det opprinnelig
var tegnet inn.
Begge rommene har blitt malt.
Ny kjøkkeninnredning fikk vi fra LA1UW, Bjørn. Det var også han som monterte den. Det er
også lagt opp nye elektriske punkter av LA7JBA, Rolf.
På verkstedet er det montert to benkplater.
Takk til alle som har deltatt i arbeidet.
Det er også skiftet ut noe inventar.
Utvendig er mønekammen blitt reparert. Den hadde løsnet fra en del av taket og noe av
blekket måtte også repareres. Det er også kjøpt inn maling til inngangspartiet av huset. Dette
bør males til våren.
For huskomiteen
LA6HNA, Willy
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*************************************************************************

Rapport fra Stasjonskomiteen 2009
Radiostasjonen har gjennomgått diverse forandringer i løpet av 2009.
Vi har nå 2 like transceivere, Yaesu FT-950 + et PA-trinn i til det vi har fra før.
Antennevalget går nå over ”trykknapper” montert over hver radio. Håper denne oppstillingen
er tilfredsstillende for alle som vil kjøre HF.
4 stk. PC av nyere modell er fremskaffet av LA1UW.
Utvendig er gittermast nr. 2 endelig oppe og på toppen er en ny antenne - Spiderbeam montert.
Flere og nye trådantenner er hengt opp. Gamle antenner er kontrollert og reparert etter behov.

Stasjonskomiteens formann
LA4IC Wilhelm.

**************************************************************************

Årsrapport i fra Sambandskomiteen.
Vi har prioritert å oppgradere LA2T sin shack med nye og lett brukelige radioer og fornyet
antenneparken slik at vi kan være QRV på samtlige HF- bånd.
Vi så det som en nødvendighet at LA2T sitt QTH måtte oppgraderes først for å drive med
fremtidig opplæring og trening derifra.
Vi har brukt mye tid på å finne frem til riktige kontakter i FORF og spesielt Røde Kors hvor
vi nå har kommet på deres varslingslister ved behov.
Vi har to ganger lånt ut både GPS- trackere og tilhørende radioer til Røde Kors.
Vi har deltatt på et møte til FORF og et møte til Røde Kors.
Vi har ikke lyktes og nå frem til Politiet som er veldig viktig, men vi har ikke gitt opp.
Sambandskomiteen har fått tilført midler i fra NRRL også i år og det er gode penger for å
oppgradere vårt utstyr både på HF og ikke minst på VHF/UHF.
Vi har ikke fått noe henvendelse om å få være med på sambandsoppdrag.
Den eneste formen for øvelse må vel være de testene som er blitt kjørt i fra La2t.
De som har vært med i komiteen er:
LA1UW Bjørn, LA6HNA Willy og LA3WAA Tor.
73 de La3waa, Tor

**************************************************************************
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Rapport fra Museumskomiteen
Komiteens formann og eneste medlem kan ikke berette om nevneverdig aktivitet siste år.
Kanskje dukker det opp noe på den forestående auksjonen som er verd å innlemme i
museumssamlingen?

Stein-Olav, LA9QV
***************************************************************************

Rapport fra webmanager

2. januar 2010

Trondheimsgruppen nye webmanager LA9QFA Knut Bersås informerer
Arbeidet med en ny webside startet i sommer.
Takk til LA3RLA Kai Rune som har hatt denne jobben de siste årene, og ikke minst Liv
LA4YW som tidligere la hovedgrunnlaget for LA2T sin hjemmeside.

Mål:
Hjemmesiden til Trondheimsgruppens skal markedsføre vår hobby.
Målet er at websiden til Trondheimsgruppen skal være en god kommunikasjon - og
informasjonskanal til medlemmer og andre interesserte innenfor radioamatør hobbyen.
I tillegg ønsker jeg å vekke utenforstående sin nysgjerrighet
hvis de tilfeldigvis skulle surfe innom. Rekruttering er et
nøkkelord som bør ha god plass på hjemmesiden.
Vervet som webmanager er givende og interessant, men jeg
vil nevne at resultatet avhenger av et godt teamarbeid som
ellers i forskjellige foreninger rundt om.
Det gjenstår fremdeles en del arbeid på siden. Dette er eldre
artikler som ikke er lagt ut og arbeidet blir utført i ledige
stunder.

Fremover:
LA2T har et bra aktivitetsnivå. For at webområdet skal være interessant å komme tilbake til
er jeg avhengig av å få tilsendt stoff fra medlemmer og andre. Tilgang på stoff har i høst vært
bra, men jeg oppfordrer til at flere bidrar.
Hva får du igjen for å bidra med artikler, bilder og annet stoff til hjemmesiden?
En webside som gjenspeiler aktivitet. Den blir kanskje lagt inn i ”favoritter” i nettleseren til
flere radioamatører som surfer oftere innom da det skjer noe her. Vi blir lagt merk til!
En videopresentasjon av Trondheimsgruppen i You Tube format hadde vært spennende å få
til, kanskje noen klarer å produsere en liten filmsnutt på noen minutter.

Slike ting kan skape grobunn for annen aktivitet og du blir aktivt med på å styrke din egen
klubb inn i fremtiden.
Det er ikke nødvendig at tilsendt stoff trenger å være selvprodusert, henvisninger (linker) til
annen generell radioamatør virksomhet er også ok.

Moduler:
Litt om noen av de forskjellige modulene på hjemmesiden.
Generelt, en del av informasjonen som finnes her blir det informert om på QST
sendingene på søndager. For de som ikke har anledning til å følge med der er websiden
stedet medlemmene kan oppsøke for informasjonssøk.
Det oppfordres til å holde all informasjon på websiden oppdatert til en hver tid!

Forslagkasse: Send inn dine forslag og tips, gjerne relatert til websiden. Ønsker du å være
anonym bruker du forslagskassa på klubblokalet.
Linker: Her bygger vi opp en praktisk og relevant linksamling. Send inn forslag!
Medlemskap: Nytt skjema for som automatisk sender kopi til sekretær ved innmelding.
Siste innmeldingig til gruppen fra webskjema var LA5ASA Frank Aune, 27.12.09.
Velkommen til Trondheimsgruppen!
Medlemmer: Medlemsoversikt der medlemmene selv kan oppdatere sin informasjon via
skjema som automatisk sendes til webmanager.
Møtekalenderen: Sekretær logger selv inn for å holde kalenderen oppdatert.
Nyhetsbrev: Her kan interesserte registrere seg. De vil deretter få tilsendt informasjon fra
Trondheimsgruppen til ønsket e-post adresse.
Forutsetter at det blir produsert informasjon for å sende ut.
Hva kan nyhetsbrev inneholde?
Påminnelser angående møter og liknende
Generell informasjon fra gruppen.
Annen informasjon som må være relevant for ikke å bli oppfattet som spam.
Så langt er det ikke sendt ut noen informasjon, det er 4 registrerte brukere!
Brukere som ikke ønsker å motta nyhetsbrev melder seg selv av på hjemmesiden.
Repeaterkomiteen: Komiteen kommuniserer sin aktivitet ut til medlemmene.
Her kan mye interessant teknisk informasjon etter hvert legges ut.
Beskrivelser, planer og strategier som pågår i komiteen.
Stasjonskomiteen: informasjon til medlemmene angående LA2T sin radiostasjon.
Her kan for eksempel forklaringer (smørbrødlister) på bruk av utstyr legges ut.
Teknisk småplukk: Her samles generelle tekniske artikler som er relevant til hobbyen.
Ut og inn av shacken: Flesteparten bruker i dag Follogruppens annonseoversikt.
Tjenesten er ment som et tillegg til oppslag på klubblokalet og annonsering på QST
Trøndelag.
Ut over dette er den tilgjengelig for de som ønsker i Midt-Norge.
QSL kort: Informasjon fra Qsl manager til medlemmene.
Informasjon angående sendte og mottatte Qsl kort.

Sambandstjenesten: Informasjon fra sambandstjeneste, med varlingsplan osv.
Lederen: Lederens hjørne, informasjon og motivasjon fra LA2T’s leder.
Her kommuniserer lederen ut ønsket informasjon.
Mangler det noe?
Noen komiteer mangler egen webplass. Hvis ønskelig send innhold til webmanager og jeg
lager webplass/side.

Statistikk:
Gode besøkstall presenteres i besøk statistikken, her en grafisk fremstilling fra startsiden til
LA2T
Fra 3 desember, til og med 1 og 2 januar.
Besøk ligger rundt 630 til 750 unike besøkende pr måned.
Vi har hatt besøk fra 24 forskjellige land på hjemmesiden.

LA9QFA Knut Bersås - Webmanager LA2T.
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Rapport fra Trondheimsgruppens QSL manager 2009
Antallet QSL kort sendt til og fra gruppen har falt betydelig i forhold til året før, særlig er
antallet på høsten redusert betydelig. Antall kort eller mengde kort har ikke blitt registret i
dette året og vurderingen er derfor av skjønnsmessig art. NRRL har på slutten av året utsatt en
utsendelse med en måned pga for få kort.
Dette kan ha sammenheng med at radioforholdene på de høyere HF båndene har vært kraftig
redusert i år i forhold til tidligere år. QSL aktiviteten forventes imidlertid å ta seg opp igjen de
nærmeste årene etter hvert som radioforholdene blir bedre på de høyere HF bånd.
Det anmodes om at de (få) som får mange kort henter kort litt hyppigere slik at hyllene ikke
blir overfylte. Det er mange uavhentede kort i de nummererte hyllene for de som ikke er
medlem av Trondheimsgruppen, men som er medlem av NRRL.
De fleste er flinke til å sortere kortene riktig og det letter sorteringsarbeidet mye.
Informasjon om QSL, land prefiks, sortering med mer finnes på den nye hjemmesiden for
Trondheimsgruppen.
En QSL dugnad planlegges utpå nyåret og alle som har vært med å kjøre radio fra
gruppestasjonen de siste 3-5 årene oppfordres til å delta slik at vi kommer à jour med
utsendelsen av QSL.

QSL manager
Håvard, LB9RE
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Valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling for valg 2010

Leder:
Nestleder:
Sekretær:

LA4CKA
LB9RE
LA5HIA
LA1UW

Ingar
Håvard
Jan Inge
Bjørn

Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 2 år

Styremedlem

LA4RT

John Kåre Helland

Ny

for 2 år

Varamedlem:
Varamedlem:

LA5HIA
LA6HNA

Jan Inge
Willy

Gjenvalg
Gjenvalg

for 1 år
for 1 år

Revisorer:

LB1BC
LA4IC
LA1UI
LA7JBA

Trostein Fredriksen
Wilhelm Dahl
Ottar Mosseby
Rolf Krog

Ny
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

Valgkomite: Ingen kandidater funnet.

Trondheim 14.01.10

LA5HMA Tone LA3TMA Morten

Ønsker benkforslag

for 1 år

Side 13

Offisielt regnskap for Trondheimsgruppen av NRRL 2009 m/Budsjett 2010
Oppsett: LA9TK Sverre Båtnes
(kasserer).
Tekst
INNTEKTER
Nødsambandsmidler
Kontingent (350.- x 79) i 2009
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
UTGIFTER
Nødsambandsmidler
Kontingent
Drift Lialøkken(4.kv.strømkostn.ikkebet)
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

NOTE

REGNSKAP
2009

2008

BUDSJETT
2009

2010

27 650,00
7 837,00
0,00
26 116,20
0,00
12 271,78
2 221,50
0,00
0,00
1 700,00
77 796,48

1 177,80
28 050,00
970,00
636,00
24 762,49
0,00
500,00
390,50
0,00
0,00
3 805,00
60 291,79

30 100,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
4 000,00
59 500,00

28 700,00
0,00
0,00
27 160,00
0,00
1 000,00
2 000,00
0,00
0,00
1 700,00
60 560,00

0,00
27 581,00
3 541,50
9 943,00
0,00
25 417,00
1 149,50
0,00
845,00
4 408,00
72 885,00

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

0,00
28 000,00
5 500,00
6 500,00
0,00
10 000,00
1 150,00
0,00
2 000,00
4 500,00
57 650,00

77 796,48
-72 885,00
4 911,48

60 291,79
-99 845,66
-39 553,87

59 500,00
-52 740,00
6 760,00

60 560,00
-57 650,00
2 910,00

42 897,57
47 809,05
0,00
SALDO/BIDRAG
46 937,05
872,00

Kontroll av LA2T's egen beholdning

47 809,05

Postgirokonto 051 510 4930 Total

52 997,85

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

6 060,80
27 650,00
-19 744,00
-3 541,50
16 173,20
0,00
-13 145,22
1 072,00
0,00
-845,00
-2 708,00

42 897,57
45 807,57

NØSAMBANDSMIDLER 2009
57 057,80
Sum disponibelt 2009
50 997,00
Sum forbruk 2009
Rest til disposisjon i
6 060,00
2010
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TRONDHEIMSGRUPPEN AV NRRL
Nødsambandsmidler-2009

DATO

TEKST
( Utskr.form.:A1:E26 )

Bilagsnr. NØDSAMBAND
i hovedKr.
Kr.
regnskap
debet
kredit

01.01.09

Rest nødsambandsmidler fra regnskapsåret 2008

2

57,80

08.01.09

Fra NRRL etterbetalt nødsambandsmidler for 2008

7

35 000,00

16.06.09

DC/DC-omformer + X-tal v/LA5HIA Jan-Inge Jensen

130

401,00

19.08.09

Kjøp av div. antennematr. på OBS og JULA v/LA3WAA Tor Pettersen

139

337,00

27.08.09

Kjøp av antenne Spiderbeam 5B HD fra Johansen Agenturer

144

5 135,00

01.09.09

Kjøp av div. materiell for radiomast Lialøkken v/LA4IC Wilhelm Dahl

147

456,00

09.09.09

Kjøp av tørrbetong for radiomast Lialøkken v/LA4IC Wilhelm Dahl

149

58,00

22.09.09

Kjøp av transiver Yaesu FT950 fra Johansen Agenturer

150

11 135,00

22.09.09

Kjøp av Repeater VXRn9000 fra RADIOCOM AS

151

12 865,00

22.09.09

Salg av transiver type TS-2000 til LB9RE Håvard Nasvik

153

29.09.09

Kjøp av PA-Trinn Ameritron AL-80B fra LA9AJA John Kåre Nordtømme

154

8 000,00

29.09.09

Kjøp av Kabel Linear Amps til Yaesu FT 950 fra Johansen Agenturer

155

389,00

16.10.09

Kjøp av Art.18003-GSV3000 fra Permo Electro AS

165

1 884,00

20.11.09

Fra NRRL tildelt nødsambandsmidler for 2009

181

16.12.09

Kjøp av 6m repeater REP-200N v/LA5HIA Jan-Inge Jensen

193

31.12.09

Sum innkjøp av nødsambandsmateriell i regnskapsåret 2009

03.09.08

Rest nødsambandsmidler overføres til 2010

03.09.08

Totalt disponible nødsambandsmidler i regnskapsåret 2009

12 000,00

10 000,00
10 337,00
50 997,00
6 060,80
57 057,80

57 057,80
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Innkomne Forslag
Fra Styret i Trondheimsgruppen av NRRL.
Etablering av et rekrutteringsfond.
Styret har sett på kostnaden med å bli radioamatør.
Dette kan være et hinder for unge radiointeresserte å bli amatør.

Styret foreslår følgende for Generalforsamlingen:
Gruppen etablerer nybegynner/ungdomsfond.
Statutter:
§1.
Trondheimsgruppen av NRRLs fond for radiointeresserte ungdom har som formål å gi
støtte til nyetablerte radioamatører.
§2.
Fondet gir etter søknad helt alle delvis støtte til gebyr for radioamatørlisens og annen
støttet for førstegangs etablering som aktiv radioamatør.
§3.
De som kan søke er ungdom/skoleelever under 18 år i søknadsåret uten fast inntekt.
§4.
Søknaden stilles til gruppens styre som er fondets forvalter. Styret kan avslå søknaden
ved vesentlige feil i søknaden eller ved andre omstendigheter. Styret svarer søkerne
skriftlig. Styrets avgjørelse ved alminnelig flertall er endelig.
§5.
Mottak av støtte betinger et års gratis medlemskap i Trondheimsgruppen.
§6.
Generalforsamlingen vedtar ved alminnelig flertall rammen for fondets disponible
midler for kommende budsjettår etter forslag fra styret.
§7.
Privatpersoner kan gi gaver til fondet. Gaver disponeres etter vedtak av
Generalforsamlingen.
§8.
Fondets kapital og disposisjoner skal vises i gruppens regnskap.
§9.
Fondets regnskap revideres av gruppens revisorer.
§10. Fondet kan kun oppløses eller endres ved vedtak ved alminnelig flertall av
Generalforsamlingen eller av Ekstraordinær Generalforsamling.
Trondheim 10. januar 2010
For styret i LA2T
Bjørn LA1UW
Sekretær

Kontingent
Styret foreslår underet kontingent for året 2010.
(350 for fult betalende og 175 for ½ betalende.)
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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.
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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)
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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

