Generalforsamling for 2014
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 24. februar 2015, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning for 2014 og rapporter fra komiteene
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2014 med revisjonsberetning
6. Kontingent for 2015
7. Budsjett for 2015
8. Valg

Trondheim, 9. februar 2015
STYRET

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens
hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.
Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap,
budsjett, forslag, kontingent og valg.
Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!
Denne finnes på; http://la2t.no/
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3. Styrets årsberetning for 2014 og rapporter fra komiteene
Styret i 2014:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:

LA3WAA
LA1UW
LB9RE
LB1KF
LA4CKA
LA9QV

Tor Pettersen
Bjørn Gjerde
Håvard Nasvik
Helene Skjemstad
Ingar Horrigmo
Stein Olav Lund

Huskomite:
Inkl. museum
og bibliotek

LA6HNA
LA4IC
LA9TK

Willy Ravnå, leder
Wilhelm Dahl,
Sverre Båtnes

Teknisk komité:

LA9QV
LA1UI

Stein-Olav Lund, leder
Ottar Mosseby

Sambandskomité:

LA1UW
LA3WAA
LA6HNA

Bjørn Gjerde
Tor Pettersen,
Willy Ravnå

Web-manager:

LA4YW

Liv Johansen

QSL-Manager:

LB9RE

Håvard Nasvik

Valgkomité:

LA4IC
LB1BC

Wilhelm Dahl
Torstein Fredriksen

Revisorer:

LA1UI
LA7JBA

Ottar Mosseby
Rolf Krog

Andre verv 2014:

Medlemmer av LA2T som innehar verv i NRRL 2014:
Valgkomiteen, leder LA3WAA
VHF-manager
LA8KV
HQ medlem, vara
LA1UW

Tor Pettersen
Kjetil Toresen
Bjørn Gjerde
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Årsrapport fra styret 2014
Styret har i 2014 avholdt 13 styremøter. Det er avholdt 16 medlemsmøter med en
snittdeltagelse på ca. 15 personer en betydelig økning fra tidligere år. 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. Medlemstallet har endret seg lite fra året før og vi er nå 67
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
I år feiret Trondheimsgruppen 75 år etter stiftelsen 28. september 1939. Det ble arrangert åpen
dag på Lialøkken lørdag 27. september med godt oppmøte og om kvelden fortsatte feiringen
med arrangement og festmiddag også med NRRLs president tilstede. Et jubileumsskrift ble
laget av Liv, LA4YW.
Komiteene har jobbet jevnt og trutt også i år og her er noen hovedpunkter:
-Sent på året 2013 havarerte begge antennemastene i stormen "Ivar", men reparasjonene ble
raskt utført på nyåret under ledelse av Tor, LA3WAA, og hovedstasjonene ble QRV igjen
etter relativt kort tid.
-En varmepumpe ble montert og tatt i bruk til erstatning for strøm og propan fyring. Dette
medførte mye bedre luftkvalitet innendørs samtidig som strømregningen fikk en knekk.
-Repeateren for Oppdal, LA7ORR ble installert og satt i drift på Almannberget Oppdal etter
stor dugnadsinnsats.
-På sensommeren ble det igangsatt en stor dugnad for oppussing av gruppelokalet både
utvendig og innvendig. Vi skiftet farge utvendig til lys grå (Tåkedis) og flere strøk måtte
males. Innvendig ble stue, gang og sambandsrom malt på nytt og nye gardiner er hengt opp.
Duker og blomster har kommet på bordene. Gruppelokalet framstår nå tiltalende og i god
stand.
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.
Kurs for radioamatørprøven ble planlagt på høsten i 2014 og kom i gang med 10 deltagere
utpå nyåret.
Styret takker de som kjører QST-Trøndelag hver helg hele året og til de som tar seg av å retransmitterer sendingen til andre repeatere.
Hjemmesiden er fortsatt godt besøk. Siden finnes på eget domene med adresse: http://la2t.no/
Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i 2014 og ønsker alle lykke til i 2015 med
forhåpentligvis gode radioforhold.
Møt opp på gruppens møter – det er plass for alle..
Silent Key: Kjell Moxness, LA8NC.
Gruppens æresmedlemmer: LA4YW Liv og Wilhelm LA4IC.
For styret,
Håvard, LB9RE, sekretær
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2014
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
2014 450
67

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

½ bet
0
0
0
6
6
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0

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

Medlemsmøter 2014:
Dato
Tema
28. januar
Norbit
04. februar
Post og teletilsynet
11. februar
Sambandsmøte
25. februar
Generalforsamling
25. mars
Repeater på Oppdal og komiteene
22. april
Dugnad på gruppelokalet
13. mai
Sambandsøvelse
27. mai
Sambandsøvelse
10. juni
Sommeravslutning, grillaften
26. august
Åpent møte
23.september Sambandsøvelse, Dekning Trondheim
27. september Jubileumsmøte LA2T 75 år
14. oktober Forberedelse sambandsoppdrag
28. oktober DX og Contest
25. november Nostalgiradio
9. desember Julemøte
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Ansvarlig/foredragsholder
Steffen, LA4SM
Nils og Øystein
Bjørn, LA1UW
Styret
Styret
Willy, LA6HNA
Bjørn, LA1UW
Tor, LA3WAA, Bård, LA4THA
Styret
Styret
Bjørn, LA1UW
Liv, LA4YW/Styret
Bjørn, LA1UW
Tor, LA3WAA
Stein-Olav, LA9QV
Styret

Rapport fra Huskomiteen 2014
Det har vært et usedvanlig travelt år for medlemmene da vi skulle feire vårt 75 års jubileum
med åpen dag på Lialøkken.
Vi byttet ut den røde fargen til grå tåkedis rundt hele brakka og ikke nok med det, vi
skiftet farger i både gang, stue og i sambandsrommet. Vinduer ble også malt hvite.
Det ble vasket og ryddet i alle rom og nye duker og blomster kom på plass på bordene.
Vi fikk prosjektor i gave og den ble montert opp i taket i stua.
Ny varmepumpe ble innkjøpt og strømkostnadene har gått drastisk ned like mye som varmen
har gått opp i stua.
Det er anskaffet filtertrakter og andre ekvipasjer på kjøkkenet.
Det ble nedlagt en enorm innsats og vi i huskomiteen syns at resultatet ble meget bra.
La4ic, Wilhelm

Rapport fra LA2Ts hjemmeside 2014
LA2Ts hjemmesiden har vært oppdatert jevnlig med informasjon og artikler i året som har
gått.
Siden består nå av 431 artikler, - noe som er mer enn fordobling av antall artikler siden i fjor.
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, og LA1UW-Bjørn har
som året før hatt ansvaret og arbeidet med å oppdatere og redigere aktivitetskalenderen på
siden.
I 2014 er det kommet til 54 nye artikler, samt nesten 200 eldre artikler som har ventet på plass
til å bli publisert igjen. Styret besluttet å flytte nettstedet til et nytt og mer rommelig webhotell i oktober, og det ble da mulig for oss å legge til gamle artikler helt tilbake til 1998. Det
gjenstår fremdeles en god del som vil bli lagt til, bl.a. referater fra 2003-2005, samt artikler
fra tiden da LA3RLA var webmanager, men dette er under arbeid med bistand fra Kai.
LA2Ts hjemmeside ligger nå på one.com hvor vi disponerer 15gb diskplass med eget domene
(la2t.no), MYSQL-database og ubegrenset antall e-post adresser. Grunnen for at vi flyttet var
hovedsakelig plassmangel og pris. I dag betaler vi kr. 265,- i året inkl. eget domenenavn, mot
1.092,- tidligere med bare 0,5gb diskplass og uten eget domene. Dette har ført til at vi nå har
nærmest ubegrenset plass til bilder, artikler og dokumenter m.m.
Besøket på hjemmesiden gikk brutalt ned etter at vi byttet adresse, men det varte ikke lenge. I
tabellen under ser vi aktiviteten i løpet av 2 uker i desember, målt i sidevisninger, unike besøk
og tilbakevendende besøk. (Webmanagers IP-adresse er blokkert og teller ikke med i
statistikken).
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Det totale antallet sidevisninger i 2014 var på 94.728, - det gir en liten økning på 9.126 fra
året før.
Vi har nå satt opp faste e-post adresser knyttet til styrevervene leder, kasserer og sekretær.
Dermed slipper vi å bytte e-post adresser hvert år det velges nye til styret, men bare sette auto
redirect til de som overtar.
Det er også forsøkt å gjøre det enklere for allmuen å ta kontakt med styret eller webansvarlig
ved å legge ut kontaktskjema på siden. Det er mottatt og besvart flere henvendelser de siste 2
månedene, og det vil nok øke etterhvert som aktiviteten og aktualiteten stiger.
Det har vært forsøkt å holde en nøktern linje når det gjelder nye ting man ikke egentlig har
bruk for på hjemmesiden, men webmanager tar gjerne imot ønsker fra brukerne.
24-01-2015 - LA4YW - Liv

Rapport fra Teknisk komite 2014
Komiteen har bestått av undertegnede med bistand av Tor, LA3WAA, Håvard, LB9RE og
Odd, LA3XMA. Morten, LA3TMA har kjørt til Liaåsen et par turer.
På sommeren foregikk det mye arbeid med montasje av 4G stasjon der, det er kommet ei ny
mast med antenner for disse tjenestene. Det er også ryddet mye skog slik at veien opp er mer
framkommelig. R4 i hytta var «død» en periode. Repeateren var plukket ned av veggen og
lagt rett innom døra! I og med vår tillatelse på siten monterte vi den opp på et passende sted.
Igjen har det vært bytte av lås-sylinder i døra, i fjor har vi også gjort noen «bomturer» pga feil
utdelt nøkkel.
Ruten-repeateren på R6 har gått meget bra, og har ikke hatt besøk i 2014. Det var litt støy på
nyåret ei stund ved svake signaler inn på mottakeren. Jeg tok kontakt med service-folkene, det
var en styring til en spjeld-motor for luft-kjølingen som nylig var montert som laget støyen.
De var meget hjelpsomme og problemet ble løst raskt. Stor takk til elektrikeren!
Etter lange år med planlegging ble det montert repeater på Almannberget/Oppdal sist sommer.
Rapport med bilder finnes på LA2T hjemmeside. Repeateren har godt dekningsområde, men
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sender av og til støy i lange perioder uten å koble ned. Vi har teorier om årsaken, men det er
ikke helt enkelt å få til en tur opp inn i dette sikre anlegget i 1500m høyde om vinteren.
Det ble tatt en tur til Bringen, men vedlikehold ble ikke funnet nødvendig.
Det er montert batteribank og lader til HF-stasjonene, med voltmeter som viser tilstanden på
batteriene.
Hovedstasjonen kom i drift igjen utpå nyåret etter at begge mastene var reparert og rettet opp.
Tor, LA3WAA, ordnet opp med forsikringen og vi fikk alt dekt som naturskade.
Blikkenslagerservice ble engasjert av vårt forsikringsselskap til å utføre arbeidet. Arbeidet ble
utført raskt og sikkert under svært vinterlige forhold i høyden.
Toppen av mast A var knekt og bøyd helt med antennen hengende opp ned. Antennen var
dermed betydelig skadet og mange rør måtte rettes opp i verkstedet. Den øverste seksjonen på
masten ble kappet og skjøtet sammen igjen. Rotoren var skadet og ble byttet til en ny og
kraftigere type.
Mast B hadde fått bøyd fundamentplaten, antennene var ramponert og det hele måtte tas helt
ned for reparasjon. En ny og kraftigere bunnplate ble laget og montert. Masten var ellers
uskadet. En ny HF antenne ble montert og 6m antennen ble reparert og montert på nytt. Den
nye antennen på mast B, en 5 bånds Optibeam for 20-10m virker fantastisk godt.
Utført vedlikehold; 80m vertikal har fått ny 2,5 mm tråd. 160m shunt fødet antenne har fått
nytt feste for vertikalen ved mast A. Vinsj på mast har fått overhaling av releet. Det er montert
fast lys ute ved mast A.

Stein-Olav Lund
LA9QV

Rapport fra Sambandskomite for 2014
Sambandskomitéen har i år bestått av Bjørn LA1UW (leder), Tor LA3WAA og Willy
LA6HNA.
Sammenfatning av årets aktivitet:
27. januar FORF Sør Trøndelag møter Justisminister Anders Anundsen(1UW)
27.januar oppringt av Namsosgruppen om eventuelt bistand i forbindelse med brann på
Flatanger
29.januar oppringt av LRS angående hjelp med samband på Frøya i forbindelse med
lyngbrannen.
7.februar Møte med TRD kommunes beredskapsleder Riisem (1UW)
11.februar Gruppemøte; Samband. Hva skjer videre
22.mars FORF seminar på Røde Kors huset. Deltagere -3WAA, -5YKA, -6HNA og
-1UW
27.mai Gruppemøte. Gjennomgang av oppsett og programmering av Kenwood X-Band
Repeater.
10.juni FORF Sør Trøndelag møte angående beredskap(1UW)
17.september FORF Sør Trøndelag. Møte hos oss på Gruppelokalet.(1UW og 6HNA)
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07.oktober. Dekningsprøve av Liaåsen Repeater med 4 mobilstasjoner
19.oktober. Samband for årets TV innsamling. 15 deltagende amatører fra 2T og 1K
08.desember. FORF møte på Røde Kors Huset(1UW)
17.desember. LRS plangruppe møte på Ørlandet(1UW)
Utført arbeider;
I løpet av året har Håvard LB9RE, satt i stand begge sambandskassene.
Nye power er innsatt samt egen lader. Det er også montert opp Pactor modem i den ene
kassen.
Odd LA3XMA har koblet opp og fått Pactor modemet i kassa og modemet i HF shacken
QRV. Litt opplæring gjenstår.
Nytt utstyr;
Gruppen fikk etter søknad av sambandsmidler via NRRL tildelt kr. 19000 til innkjøp av utsyr.
Et Pactor modem(kr14500) skulle kjøpes inn via NRRL. Dette modemet er ikke mottatt enda,
men vi vet det er ankommet NRRL.
Restbeløpet på Kr. 4500 skulle gå til X-band repeatere. Gruppen kjøpte inn 2 stk. Wouxun
KG-UV8D, med utstyr sant diverse overganger/plugger etc.
Vi ser tilbake på et aktivt år og håper 2015 bringer like mye positivitet som 2014.
For sambandskomitéen
Bjørn LA1UW
Leder

Rapport 75-års jubileum / Jubileumskomiteen 2014
I anledning av gruppens 75-års jubileum, nedsatte styret 5. mars 2014 en jubileumskomite
bestående av 3 medlemmer som skulle være ansvarlig for å markere begivenheten med en
jubileumsfest.
LB1KF Helene, LB9RE Håvard og LA4YW Liv sa ja til oppgaven, sistnevnte ble utnevnt til
leder.
Etter å ha studert gamle kilder, ble dato satt til lørdag 27. september, og styret besluttet å
holde åpen dag på Lialøkken på dagen mens jubileumskomiteen arrangerte festen i Trondheim
båtforenings lokaler i Fjordgata 30.
Det ble arbeidet intens med å gjøre arrangement kjent både på QST-sendinger, web, Facebook
og i Amatørradio, og i alt 43 radioamatører med følge meldte seg på til festen. Noen få måtte
dessverre melde avbud pga sykdom, men av de 39 frammøtte, kom 4 fra Oslo (inkl. NRRLs
president LA3PK), 6 fra Fosen, og en fra Arendal.
LB1KF stod for økonomi, innkjøp til rigging og pynting av festlokalene, samt borddekking og
matdandering.
LA4YW stod for informasjon på web/FB samt innbydelser, og en 9-siders artikkel om
Trondheimsgruppen i AR + et jubileumshefte med historikk for de siste 5 årene.
LB9RE var sekretær og stod dessuten for innkjøp av mat, drikkevarer, og øvrig tilbehør.
Foruten komiteens medlemmer, bidro LA1UW Bjørn som toastmaster under festen, og stod
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for loddsalg og underholdning.
Isabell Sørensen, venn av LB1KF stilte frivillig opp som bartender og rigger.
LA3WAA Tor påtok seg ansvaret for oppussing av gruppelokalet vårt både ute og inne.
Det var satt av kr 10.000,- til arrangementet, og etter oppsummering etter festen, hadde vi
benyttet ca. 6.300,- av egen kasse.
I etterkant kan vi kanskje finne ting som kunne gjort annerledes, men i lys av den enorme
oppslutningen det ble både på Åpen dag og under festen, så er vi i Jubileumskomiteen godt
fornøyd.
For Jubileumskomitéen
LA4YW – Liv

Rapport fra QSL manager 2014
Antallet QSL kort mottatt til gruppen har i år gått mye ned og det sendes også betydelig
mindre kort enn året før. Det er registret ca. 6 kg inngående og ca. 4 kg utgående QSL kort i
2014. Det har stort sett vært regelmessige forsendelser til og fra gruppen nesten hver måned,
mest småpakker. NRRL sender ut kort ca. den 20. i måneden. LA2T sendt ikke ut egne kort i
2014. Loggene er lastet opp på LoTW.
Medlemmene av gruppen har i år vært flinke til å hente kortene med noen få unntak, men se
også i nummert hylle når egen plass er full. Kort til ikke medlemmer hoper seg opp hos flere,
se i nummert hylle.
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 av gruppen 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.
Håvard, LB9RE
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4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
4.1 Mistillitsforslag fra Stig, LA7JO.

5. Regnskap for 2014 med revisjonsberetning
Kontonr
3012
3013
3014
3016
3017
3018
3019
3110

Kontonavn
Utleie Netcom
Grasrotandelen
Nøkkelkort
Eiendeler/utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Gaver fra medlemmer
Momsrefusjon
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter

2014
36085
3386,9
450
8200
8905,74
2871
5229
29250
94377,64

2013
35000
1631,7
450
10293
3497,5
655
5428
29700
87055,2

6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6200
6300
6310
6340
6350
6355
6551
6700
6800
6900
6910
6940
6950

Frivillighetsregisteret
QTC/OZ Abonnement
Radiomatr./Repeaterkom
Finanskost. DNB. Net
Kostnader drift loka
Eiendeler/Utstyr
Forsikringer
Forsikringsoppgjør Ivar
Samband
Leie lokale
Telelosji Ruten/Bringen
Strøm
Loddsalg/kaffesalg
75-Årsjubileet
Datautstyr
Gaver
Kontorrekvisita
Internett
Web-leie
Porto
QSL kort
Sum utgifter

135
400
726
307,5
8917
17023,39
5575
-32174
2807,2
14317,5
0
8982,16
6959
6226,6
0
660
0
3868,41
837
133
500
46200,76

135
400
7033,63
181
375
1677
4800
0
0
13800
10820
13334,9
2111
0
10873
808
3017,5
1500
0
2426,5
0
73751,53

Driftsresultat

48176,88

13303,67

Renteinntekter

137,65

57,98

48314,53

13361,65

8010

RESULTAT 2014

Revisjonsberetningen har ikke innkommet til styret før utsendelse av rapportene for GF og vil
bli lagt fram på Generalforsamlingen.
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6. Kontingent for 2014
Styret foreslår at kontingenten holdes undret; Kr 450,-

7. Budsjett 2015
Utleie Netcom
Grasrotandelen
Div. arrangement
Eiendeler /utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Momsrefusjon
Medlemskontingent
Inntekter

2015
36000
3200
3000
5000
3000
5000
30000
85200

2014
36000
2500
3000
5000
2500
2000
30000
81000

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

135
20000
300
10000
6000
14400
5500
10000
2000
0
0
1000
1000
1500
3000
1000
5000
80835

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

4365

565

Overskudd
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8. Valg 2015
Forslag fra Valgkomiteen 2015
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
1 styremedlem:
1 varamann:
2 revisorer:

LA3WAA, Tor Pettersen – 1 år
LA1UW, Bjørn Gjerde – Ikke på valg
LB9RE, Håvard Nasvik – Ikke på valg
LB1KF, Helene Skjemstad – 2 år
LA9QV, Stein Olav Lund
LA9JK, Oddbjørn Moen
LA4CKA Ingar Horrigmo og LA7JBA, Rolf Krog

Valgkomite:
LA9JV, Per J. Sætherhaug og LA6HNA, Willy Ravnå
*******************************************************
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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, 2013 og 2014.

§ 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 et
styremedlem, samt et varamedlem. 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 forvaltere og ledere for andre funksjoner i gruppen. Komiteledere har møte
og talerett på styremøtene.
3.4 Varamedlem skal kalles inn til styremøtene.
3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder, samt to 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) 1 ordinære styremedlemmer (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 ved 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.
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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
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