Generalforsamling for 2013
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: Tirsdag 25. februar 2014, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2013 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5.1 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2014
7. Budsjett for 2014
8. Valg
Trondheim, 05. februar 2014
STYRET
Kun innkalling sendes per e-post. Det henvises til gruppens
hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag,
kontingent og valg.
Denne finnes på; http://la2t.nrrl.no/
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Styret i 2013:
Leder:
LB9RE
Nestleder:
LA3WAA
Sekretær:
LA1ZLA
Kasserer:
LB1KF
Styremedlem: LA6HNA
Styremedlem: LA4CKA
Varamedlem: LA9QV
Varamedlem: LA1UW

Håvard Nasvik
Tor Pettersen
Jon Erling Aarheim
Helene Skjemstad
Willy Ravnå
Ingar Horrigmo
Stein Olav Lund
Bjørn Gjerde

Andre verv 2013:
Huskomite:
Inkl. museum
og bibliotek

LA6HNA
LA4IC
LA9TK

Willy Ravnå, leder
Wilhelm Dahl,
Sverre Båtnes

Stasjons/-datakomité: LA4IC
LA3WAA

Wilhelm Dahl, leder
Tor Pettersen

Repeaterkomitéen:

LA9QV
LA1UI
LA3XMA

Stein- Olav Lund, fungerende leder
Ottar Mosseby
Odd-Arve Skaset

Sambandskomité:

LA1UW
LA3WAA
LA6HNA
LA3XMA

Bjørn Gjerde
Tor Pettersen,
Willy Ravnå
Odd-Arve Skaset

Web-manager:

LA4YW

Liv Johansen fra august 2012

QSL-Manager:

LB9RE

Håvard Nasvik

Valgkomité:

LA4IC
LB1BC

Wilhelm Dahl
Torstein Fredriksen

Revisorer:

LA1UI
LA7JBA

Ottar Mosseby
Rolf Krog

Medlemmer av LA2T som innehar verv i NRRL 2013:
LA3WAA
LA8KV
LB9RE

Tor Pettersen
Kjetil Toresen
Håvard Nasvik

Medlem av valgkomiteen
VHF-manager
HQ medlem
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Årsrapport fra styret
Styret har i 2013 avholdt 11 styremøter. Det er avholdt 18 medlemsmøter med en
snittdeltagelse på ca. 12 personer. Liste over tema/foredrag følger senere i årsmeldingen.
Det er avholdt drop-in alle tirsdager utenom temamøtene, med en deltagelse fra 1 til 15
personer.
Året 2013 har vært et år med en liten oppgang der medlemstallet har økt med et medlem. Vi er
nå 69 medlemmer inklusive våre 2 æresmedlemmer.
I løpet av året har styret forsøkt å ha forskjellige temaer på gruppemøtene. Det er ikke alltid
like lett å finne passende temaer. Styret henstiller alle medlemmene til mer aktivt å
foreslå/komme med temaet til møter.
Det har ikke vært annonsert kurs for radioamatør prøven i 2013.
Komiteene har jobbet jevnt og trutt også i år, og her er noen hovedpunkter:
-Sent på året havarerte begge antennemastene i stormen "Ivar", men reparasjonene er
påbegynt og alt ventes å være i orden utpå nyåret.
-Repeateren for Oppdal, LA7ORR, er satt i prøvedrift på Lialøkken.
Ellers viser styret til komitérapportene lenger bak i innkallingen. Styret takker komiteene for
det arbeid som nedlegges. Det er i komiteene at det meste av arbeidet i gruppen utføres.
Styret takker de som kjører QST-Trøndelag hver helg hele året, men gruppen ønsker flere til å
utføre denne viktige aktiviteten. Takk også til de som tar seg av å re-transmittere sendingen til
andre repeatere.
Hjemmesiden er fortsatt godt besøk. Siden finnes på NRRL sine sider, adresse er:
http://la2t.nrrl.no/
Styret vil videre rette en stor takk til alle som har bidratt i 2013 og ønsker oss alle lykke til i
2014, med forhåpentligvis gode radioforhold.
Møt opp på gruppens møter – det er plass for alle..
Silent Key: LA4ZJA, LA6CIA
Gruppens æresmedlemmer: LA4YW Liv og Wilhelm LA4IC.

For styret,
Håvard, LJ9RE
leder
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2013
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
2010 350
78
2011 400
76
2012 400
68
2013 450
69

Fullbet.
100
99
99
87
84
87
91
88
86
79
73
72
65
67

½ bet
0
0
0
6
6
4
4
1
0
0
0
0
0
0

0-bet
0
0
0
17
7
7
3
3
4
5
5
4
3
2

Medlemsmøter 2013:
Dato
Tema
8. januar
SDR radio
22 januar
Dugnad og rydding
12. februar
Shuntføding av antennemaster
26. februar
Generalforsamling
12. mars
Samband, orientering fra styret
9. april
Grønn/grå radio
23. april
Vårrengjøring av gruppelokalet
12. mars
Alarmen går – Radio og beredskap
14. mai
Sambandsøvelse
28. mai
Midtnorsk RPO mesterskap
11. juni
Sommeravslutning, grillaften
27. august
Komiteene, diskusjon
24. september Høstdugnad på gruppelokalet
8. oktober
Sambandsøvelse
22. oktober Produksjon av radioutstyr i Trondheim
12. november Junkauksjon
26. november Medlemsmøte
10. desember Julemøte

Ansvarlig/foredragsholder
Håvard, LB9RE
Willy, LA6HNA
Håvard, LB9RE
Styret
Styret
Stein-Olav, LA9QV
Willy, LA6HNA
Tor, LA3WAA
Tor, LA3WAA
Avlyst, ingen deltagelse
Styret
Styret
Willy, LA6HNA
Tor, LA3WAA
Steffen, LA4SM
Bjørn, LA1UW
Styret
Styret

Rapport fra Huskomiteen 2013
I løpet av 2013 har vi hatt flere dugnader med rydding og vasking i lokalene. De vaskelistene
vi har satt opp har ikke fungert slik at eneste mulighet til å holde en viss orden i lokalene har
vært dugnadene. Takk til de som har bidratt med her.
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Vi har ved et par anledninger på forespørsel fra slektninger av avdøde radioamatører
demontert utstyr og fraktet dette til klubblokalet. En del av dette utstyret er solgt til inntekt for
gruppen.
Vi har i høst vært plaget av at mus har vært inne og forsynt seg av deler av mikrofonene. Vi
satte derfor opp en del musefeller og kjøpte også en ”museskremmer”. Det ser nå ut til at
denne fungerer tilfredsstillende.
Vi må være flinke å rydde etter oss i lokalene slik at det ikke blir lagt igjen noe som frister
skadedyrene.
Det er ryddet en del rundt huset så det begynner å bli bra der. Takk til LB9RE Håvard som har
tatt jobben med å slå gresset rundt huset hver gang det ble for langt.
Verkstedet er mest blitt brukt som ”lager” for junk som skulle selges på auksjonen.
Utfordringer for 2014 er stort sett de samme som foregående år:
- Brakkene trenger fremdeles å jekkes opp og stabiliseres.
- Verkstedet?
- Maling av brakkene.
Komiteen har bestått av Wilhelm LA4IC, Sverre LA9TK og Willy LA6HNA.
For huskomiteen
Willy LA6HNA
Leder

Rapport fra WEB manager
LA2T's hjemmeside har under året som er gått bragt info om hva som skjer i gruppen til
enhver tid.
Telleren på hjemmesiden viser at det har vært 85.602 besøk innom siden, og det er gledelig å
se at så mange medlemmer bruker den aktivt for å holde seg informert.
Gruppens styre har vært flinke til å bidra med info og artikler til siden, slik at hjemmesiden
har vært oppdatert og infoen på siden til enhver tid har vært aktuell.
Foruten info og program i forkant av gruppemøter og annen "løpende" info, har 34 nye
artikler blitt presentert under året. LA1UW-Bjørn har hatt ansvaret og arbeidet med å
oppdatere og redigere kalenderen på siden.
Hjemmesiden har i hovedsak beholdt sitt utseende, men det har kommet til noen nye ting på
siden, det som begrenser kreativiteten noe, er plassen vi har til rådighet på nrrl.no sin server.
LA4YW - Liv
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Årsrapport for Repeaterkomiteen
Komiteen har bestått av LA1UI Ottar, LA3XMA Odd, og undertegnede. Vi har også hatt
bistand av LA3TMA Morten. LB9RE Håvard og LA3WAA Tor har tatt seg av mye
administrativt arbeid.

Liaåsen-R4 (RV56)
2013 begynte med litt bry med R4 på Liaåsen, det var byttet nøkler, og vi ble forespeilet høye
utgifter for telelosji der. Det ordnet seg etter en del eposter, og vi har nå innplasseringen
formelt i orden. Vi må heretter låne nøkkel til Liaåsen hos Telenor. Repeateren har fungert bra
stort sett, men har sjeldne ganger hatt støy på innfrekvens som har holdt den åpen. Hittil har vi
ikke kunne finne ut av hva støykilden er.

Bringen-R4+ (RV57)
Det ble tatt en tur opp til toppen i september for ettersyn. Link-settet på UHF har drevet
nedover i frekvens pga høy temperatur i rommet, den ligger nå 10kHz for lavt både på RX og
TX. Det synes ikke stort behov for å linke Bringen og Liaåsen for tida, om nødvendig må
oscillatorene da justeres inn på nytt. Bortsett fra dette har utstyret klart seg godt uten hjelp.

Ruten-R6 (RV60)
Den gamle sliteren som ble bygd i gruppens regi for ca 30 år siden har etter hvert blitt så
ustabil at det ble besluttet for ei tid tilbake at den måtte skiftes ut. Det er bevis på godt utført
arbeid av dem som på tidlig 80-tall konstruerte og bygde denne repeateren at den holdt ut ca
30 år, til tross for over 50 grader i hytta sommers tid de siste årene. Den var Norges desidert
mest avanserte amatør-repeater den gang, med doble mottakere og sendere, og dobbel
kontroll-logikk som kunne fjernstyres over radio. Den nye Yaesu VXR-9000 ble båret opp på
ryggen i to deler og satt i drift i juli. Den nye har så langt funksjonert bra, med unntak av noe
«finpussing» på et par parametere i kontroll-logikken som må gjøres.

Almannberget-R5 (RV58, planlagt)
Her har det vært befaring av LB9RE og LA4THA i sommer. Det er kjøpt inn en maken Yaesu
repeater som den på Ruten, den står nå i prøvedrift på Lialøkken. Det er bygd et utstyrsskap til
den som passer etter plassen vi får i stasjonsbygningen på Almannberget. Kraftforsyning og
antenne finnes allerede. Det har vært en del misforståelser med eierforhold og hvem søknad
om innplassering skal sendes til, men nå er det oppklart og søknad sendt. Dette har medført at
vi ikke har kunnet sette den opp i 2013. Det planlegges montasje av repeateren i 2014. Det
ser ut til at den vil få et godt dekningsområde langs E6 mot Trondheim, som har lenge vært
savnet.
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APRS
Dekningen i Trøndelag er for tiden ikke god nok, og det finnes mange «hull» som må tettes.
Det er stasjon på Bringen, i tillegg har TRC en på Gråkallen og ARK en på Vassfjellet.
Fosengruppen har blitt forespurt om å ha en APRS-node på Vardheia i Rissa, der står en
pakkeradio-node som ikke er i drift. Denne vil gi god dekning innover langs
Trondheimsfjorden. De har sagt seg villig til å ha APRS på Vardheia. Vi vil også prøve å
finne løsninger for å optimalisere APRS-dekningen best mulig med de eksisterende
stasjonene. Det kan også bli nødvendig med flere noder for å gi god nok dekning.
Trondheim, 17.01.2014
Stein-Olav Lund, LA9QV

Rapport fra Stasjonskomitéen 2013
Antenner hadde fått hard medfart etter vinteren, men disse ble reparert igjen ut på vårparten
og sensommeren slik at alt var klart til å brukes til sesongens tester.
6 meter antennen hadde uendelig i swr så her ble koaks koblet i fra og antennen skulle sjekkes
når masten skulle ned.
Radioene hadde en tendens til å slå seg av under sending og det viste seg at ladingen ikke
fungerte og feilen var ei celle på batteriet.
Nye batterier ble innhentet fra LA8GE og lader ble reparert og vil bli montert ved anledning.
Ellers så fikk vi en skikkelig nedtur da «Ivar» var på besøk og vårt flotte Versatower ble
knekt, antenner ødelagt, mast B fikk slagside og antenner ble ødelagt.
Heldigvis så var det hell i uhellet slik at forsikringen vil dekke skadene som oppsto.
La4ic, Wilhelm

Årsrapport for Sambandskomite for 2013
Sambandskomitéen har i år bestått av Odd LA3XMA (leder), Tor LA3WAA, Willy LA6HNA
og Jon LA1ZLA, frem til oktober 2013.
Fra denne dato har komiteen bestått av Bjørn LA1UW (leder), Tor LA3WAA og Willy
LA6HNA.
Vi har i år hatt en øvelse der vi har fått trent på å montere opp sambandskasse og 70 cm
portabel repeater. Fortsatt er det en del trening i montering av utstyr som gjenstår. Bruk av
gruppens håndapparater og forbedring av kabler etc. gjenstår også.
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De siste tre månedene av 2013 ble innholdsrike:
22. oktober deltok LA1UW og LA6HNA på FORF-møte på Røde Kors-huset.
Tema her var å få i gang FORF i fylket etter et par år i dvale. Det ble bestemt at det
skal gjennomføres et seminar i slutten av mars der alle medlemsgrupper i FORF presenterer
seg.
25. oktober deltok LA1UW på LRS(Lokal redningssentral) øvingsutvalgsmøte på Politihuset.
Tema her var redningsøvelsen som skal være siste fredag i april 2014
11. desember ble vi kontaktet av Politiet angående Stormen Ivar. Beredskapsvarsel ble utsendt
pr. e-mail til medlemmer i gruppen, samt at Fosengruppen ble varslet.
20. desember hadde LA1UW møte med Skaar, Fylkesmannens beredskapsleder Skaar, samt
Trondheims Kommunes beredskapsleder Riisem, på et møte hos Fylkesmannen
angående samband til kommunene ved katastrofer etc.
Gjennom året har vi deltatt i flere av storby sambandsøvelsene som pågikk hele 2013
Komiteen ser frem til et kanskje hektisk, med forhåpentligvis ett spennende sambands år.
Vi takker Odd LA3XMA og Jon LA1ZLA for innsatsen i komiteen.
For sambandskomiteen
Bjørn LA1UW
Leder

Rapport fra Trondheimsgruppens QSL manager 2013
Antallet QSL kort sendt fra gruppen har i år gått litt ned og det er spesielt en betydelig
nedgang i utsendte kort. Det er registret 10 kg inngående og 7 kg utgående QSL kort i 2013.
Det har stort sett vært regelmessige forsendelser til og fra gruppen nesten hver måned. NRRL
sender ut kort ca. den 20. i måneden.
Medlemmene av gruppen eller bare NRRL har i år vært flinke til å hente kortene med noen få
unntak.
LA2T planlegger å sende ut kort for de to siste år i løpet av vinteren.
Det er i år også ryddet i kortene til de som ikke sogner til Trondheimsgruppen, men som er
medlem i andre grupper og de vil få sine kort returnert til NRRL. En ny liste med kort
tilhørende ikke medlemmer vil bli oppdatert utpå nyåret og lagt ut på LA2T sidene.
De som sender ut kort har vært flinke til å sortere kortene riktig og det letter
sorteringsarbeidet mye.
Det er nå anledning til å legge ut på LA2T hjemmeside bilder av mottatte kort som man synes
er fine eller på annen måte interessante også for andre.
Informasjon om QSL, land prefiks, sortering med mer finnes på denne linken.
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4. Regnskap for 2013 med revisjonsberetning
Kontonavn:
Medlemskontingent 2012
Utleie Netcom
Grasrotandelen
Nøkkelkort
Div. arrangement
Eiendeler /utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Gaver fra medlemmer
Momsrefusjon
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter

Virkelig:
Budsjett:
400,00
0,00
35000,00
35000,00
1631,70
2500,00
450,00
0,00
0,00
3000,00
10293,00
1000,00
3497,50
2500,00
655,00
0,00
5428,00
0,00
29700,00
26000,00
87055,20
70000,00

Antennemateriell
Frivillighetsregistret
QTC og OZ Abonnement
Radiomateriell Repeaterkomitéen
Finanskost. DNB. Net
Kostnader drift loka
Eiendeler/Utstyr
Forsikringer
Leie lokale
Telelosji Ruten/Bringen
Strøm
Loddsalg/kaffesalg
Renovasjon
Strømforsyning
Propangass
Datautstyr
Gaver
Kontorrekvisita
Internett
Porto
SUM

500,00
135,00
400,00
7033,63
181,00
375,00
1677,00
4800,00
13800,00
10820,00
13334,90
2111,00
230,00
-500,00
229,00
10873,00
808,00
3017,50
1500,00
2426,50
73751,53

0,00
135,00
0,00
17780,00
150,00
0,00
0,00
0,00
13800,00
5500,00
10000,00
6500,00
265,00
0,00
500,00
10000,00
870,00
1500,00
1500,00
1500,00
70000,00

Driftsresultat
Renteinntekter
RESULTAT

13303,67
57,98
13361,65

0,00
0,00
0,00
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BALANSE
Kasse
Bank
Sambandsmidler
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum eiendeler
Egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sambandsmidler
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Beregnet resultat
Sum egenkapital og gjeld

4275,00
80066,11
0
84341,11
84341,11
70979,46
70979,46
70979,46
0
0
0
13361,65
84341,11

Revisjonsberetningen har ikke innkommet til styret før utsendelse av rapportene for GF og vil
bli lagt fram på Generalforsamlingen.

5. Innkomne forslag
5.1 Lovendringsforslag fra styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Det foreslås endring av § 3og § 4 slik at styret reduseres med ett medlem og ett varamedlem.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt to andre medlemmer er tilstede.
Ny lovtekst foreslås til:
§ 3. Styret.
3.1 Gruppen ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et
styremedlemmer, samt et varamedlemmer. Leder og nestleder må ha gyldig
radioamatørlisens.
3.2 Styret velges av generalforsamlingen, etter regler gitt i § 4.
3.3 Styret tilsetter forvaltere og ledere for andre funksjoner i gruppen. Komiteledere har møte
og talerett på styremøtene.
3.4 Varemedlemmet skal kalles inn til styremøtene.
3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder, samt to andre medlemmer er
tilstede.
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§ 4. Generalforsamling.
4.1 Generalforsamlingen avholdes hvert år, normalt innen utgangen av februar måned.
Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail
til de vi har adresser til med minst 14 dagers varsel. Enhver lovlig innkalt generalforsamling
er beslutningsdyktig. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap.
4.2 Stemmerett har medlemmer som har betalt kontinent for foregående år. Hvert fremmøtte
medlem har kun en stemme hver.
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 innkalling og dagsorden
c) styrets årsberetning
d) regnskap for foregående år m. revisjonsberetning
e) budsjett for inneværende år
f) innkomne forslag til generalforsamlingen
g) kontingent for inneværende år
h) valg av:
1) leder (for 2 år)
2) nestleder (for 2 år)
3) sekretær (for 2 år)
4) kasserer (for 2 år)
5) 1 ordinære styremedlem (for 2 år)
6) 1 varamedlem 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 to år, de øvrige styremedlemmer for to år, dog således at
henholdsvis to eller tre er på valg hvert år. Valgene foregår håndsopprekning. Skriftlig valg
skal gjennomføres hvis en eller flere krever dette. 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.

6. Kontingent for 2013
Styret foreslår at kontingenten holdes undret; Kr 450,11

7. Budsjett 2014
Utleie Netcom
Grasrotandelen
Div. arrangement
Eiendeler/utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Momsrefusjon
Medlemskontingent
Inntekter

Frivillighetsregistret
Radiomatr./Repeaterkom
Finanskost. DNB. Net
Eiendeler/Utstyr
Forsikringer
Leie lokale
Telelosji Ruten/Bringen
Strøm
Loddsalg/kaffesalg
Renovasjon
Propangass
Datautstyr
Gaver
Kontorrekvisita
Internett
Porto
QSL kort
Utgifter
Overskudd

Budsjett
2013
35000
2500
3000
1000
2500
0
26000
70000

Budsjett
2014
36000
2500
3000
5000
2500
2000
30000
81000

135
17780
150
0
0
13800
5500
10000
6500
265
500
10000
870
1500
1500
1000
1500
70000

135
20000
200
5000
8000
13800
5500
10000
2000
300
500
4000
1000
1500
2500
1000
5000
80435

0

565

8. Valg
Forslag fra Valgkomiteen:
Valgkomiteen vil legge fram sitt forslag under Generalforsamlingen.
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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, 2005, 2011 og 2013.
§ 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.
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3.2 Styret velges av generalforsamlingen, etter regler gitt i § 4.
3.3 Styret tilsetter forvaltere og ledere for andre funksjoner i gruppen. Komiteledere har møte
og talerett på styremøtene.
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 publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail
til de vi har adresser til med minst 14 dagers varsel. Enhver lovlig innkalt generalforsamling
er beslutningsdyktig. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap.
4.2 Stemmerett har medlemmer som har betalt kontinent for foregående år. Hvert fremmøtte
medlem har kun en stemme hver.
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 innkalling og dagsorden
c) styrets årsberetning
d) regnskap for foregående år m. revisjonsberetning
e) budsjett for inneværende år
f) innkomne forslag til generalforsamlingen
g) kontingent for inneværende år
h) valg av:
1) leder (for 2 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 to år, de øvrige styremedlemmer for to år, dog således at
henholdsvis to eller tre er på valg hvert år. Valgene foregår håndsopprekning. Skriftlig valg
skal gjennomføres hvis en eller flere krever dette. 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
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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
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