Generalforsamling for 2015
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 23. februar 2016, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning for 2015 og rapporter fra komiteene
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2015 med revisjonsberetning
6. Kontingent for 2016
7. Budsjett for 2016
8. Valg

Trondheim, 7. februar 2016
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 2015 og rapporter fra komiteene
Styret i 2015:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:

LA3WAA
LA1UW
LB9RE
LB1KF
LA9QV
LA9JK

Tor Pettersen
Bjørn Gjerde
Håvard Nasvik
Helene Skjemstad
Stein Olav Lund
Oddbjørn Moen

Huskomite:

LB9RE
LB1KF

Håvard Nasvik, leder
Helene Skjemstad

Teknisk komité:

LA9QV
LB9RE
LA9JK
LB9DG
LA4THA

Stein-Olav Lund, leder
Håvard Nasvik
Oddbjørn Moen
Marius Loraas
Bård Malvik, assosiert medlem

Sambandskomité:

LA1UW
LA3WAA
LA6HNA

Bjørn Gjerde, leder
Tor Pettersen,
Willy Ravnå

Web-manager:

LA4YW

Liv Johansen

QSL-Manager:

LB9RE

Håvard Nasvik

Valgkomité:

LA6HNA
LA9JV

Willy Ravnå
Per Sætherhaug

Revisorer:

LA4CKA
LA7JBA

Ingar Horrigmo
Rolf Krog

Andre verv 2015:

Medlemmer av Trondheimsgruppen som innehar verv i NRRL 2015:
Tor, LA3WAA var leder for NRRL valgkomite fram til våren 2015.
Ketil, LA8KV var VHF Manager fram til våren 2015.
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Årsrapport fra styret 2015
Det er avholdt 11 medlemsmøter med en snittdeltagelse på litt over 15 personer som er det
samme som for året før. Listen over tema/foredrag følger senere i årsmeldingen. Det er
avholdt drop-in alle tirsdager utenom temamøtene, med en deltagelse fra 1 til 15 personer. I
tillegg har det vært en rekke torsdags møter.
Styret har i 2015 avholdt 12 styremøter.
Medlemstallet har økt med 2 medlemmer til 69 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 møtene.
Komiteene har jobbet jevnt og trutt også i år og her er noen hovedpunkter:
-I løpet av året har vi tatt i bruk to nye fjelltopper; Gråkallen og Einervola ved Røros. APRS
nettet ble bygd ut med nye stasjoner på Gråkallen, Ruten, Oppdal og Røros og dekningen er
nå meget god over det meste av Sør-Trøndelag.
-Sambandet under gjennomføring av høstens TV aksjon gikk også i år helt som planlagt og
ble utført på en profesjonell måte.
Ellers viser styret til komitérapportene lenger bak i innkallingen. Styret takker komiteene for
det arbeid som nedlegges. Det er i komiteene og i dugnadene at det meste av arbeidet i
gruppen utføres.
Kurset for radioamatørprøven ble avhold i vintermånedene på nyåret med 10 deltagere og alle
bestod prøven. Vi gratulerer!
Styret takker de som kjører QST-Trøndelag hver helg hele året; LA1UW, LA4RT, LA4CKA,
LA9QV, LB9RE og Morten, LA3TMA som har utført re-transmittering av sendingene til R6
på Ruten.
Hjemmesiden er fortsatt godt besøk og finnes på eget domene med adresse: http://la2t.no
Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i 2015 og ønsker alle lykke til i 2016 med
forhåpentligvis gode radioforhold.
Møt opp på gruppens møter – det er plass for alle..
Silent Key: Inge Ladegård, LA2JG.
Gruppens æresmedlemmer: LA4YW Liv og Wilhelm LA4IC.
For styret,
Håvard, LB9RE
sekretær
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2015
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
2015 450
69

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

½ bet.
0
0
0
6
6
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Medlemsmøter 2015:
Dato
Tema
27. januar
D-Star
21. februar
Generalforsamling
24. mars
DX og Contest
28. april
Sambandskomitéen
26. mai
Grønn og grå radio
16. juni
Sommeravslutning, grillaften
25. august
Nytt fra komiteene
29. september APRS
27. oktober Sambandsøvelse
24. november Værsatellitter og radio
8. desember Julemøte

Ansvarlig/foredragsholder
LA3KL, SM3IVF
Styret
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Stein-Olav, LA9QV
Styret
Styret
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Oddbjørn, LA9JK
Styret
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Rapport fra Huskomiteen 2015
Det er montert takrenner med nedløp på begge sider av huset. Takk til Tor, LA3WAA, som
har stått for dette arbeidet. Dette vil gi mindre vann under huset og forhåpentlig mindre
telehiv om vinteren.
En ryddekampanje ble utført på loftet og flere store hengerlass med elektrisk avfall og diverse
annet ble kjørt bort.
På høsten ble det tatt et initiativ til å tette så mange hull i vegger og gulv som mulig for å
hindre mus i lokalene vinterstid. Det er også satt ut bokser med gift både ute og inne og en
ultralyd boks på loftet.
Håvard, LB9RE

Rapport fra LA2Ts hjemmeside 2015
LA2Ts hjemmesiden har vært oppdatert jevnlig med informasjon og artikler i året som har
gått. Det er kommet til 55 notiser/artikler og referater i kalenderåret, mot 54 i fjor.
Bruktmarkedet har formidlet brukt utstyr mellom radioamatører i regionen til en rimelig
penge, og ved hjelp av kontaktskjemaet som ligger ute på kontakt-siden, har flere «ikkeamatører» tatt kontakt med styret i ulike spørsmål om amatørradio-relaterte ting og lignende.
Gruppens styre har vært flinke til å bidra med info og artikler til siden, slik at hjemmesiden
har vært oppdatert og aktuell til enhver tid. LA1UW-Bjørn har som året før hatt ansvaret og
arbeidet med å oppdatere og redigere aktivitetskalenderen på siden.
Besøket på hjemmesiden ser ut til å ha gått ned noe i forhold til i fjor. Fjoråret hadde en
kunstig høy aktivitet i forbindelse med 75-års jubileet, og må nok sees litt i sammenheng med
det.
I tabellen under ser vi at aktiviteten i løpet av 2015 har vært på 28.306 sidevisninger totalt,
fordelt på i alt 16.762 ulike brukere. 13.807 var innom for første gang mens 2.955 har besøkt
siden flere ganger.
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Dessverre har vi ikke noe eksakt tallmateriale å sammenligne med fra i fjor da vi ikke hadde
noen detaljert oversikt fra tiden før websiden ble flyttet til nytt domene i 2015.
Det er satt opp faste e-post adresser knyttet til styrevervene leder, kasserer og sekretær, samt
til de som er ansvarlige for Sambandskomiteen og Teknisk komite. Dermed slipper en å bytte
e-post adresser hvert år når det velges nye medlemmer til styret eller til komiteene. Det settes
da bare opp «automatisk videresend» til de som overtar de ulike vervene.
Det har vært forsøkt å holde en nøktern linje når det gjelder nye ting man ikke egentlig har
bruk for på hjemmesiden, men webmaster tar gjerne imot ønsker fra brukerne.
LA4YW – Liv
(webansvarlig for la2t.no)
24-01-2015 - LA4YW - Liv

Rapport fra Teknisk komite 2015
Komiteen har siste år fått to nye medlemmer, Oddbjørn, LA9JK og Marius, LB9DG. Bård,
LA4THA er også med som assosiert medlem. Alle tre har meget god teknisk kunnskap og er
et verdifullt tilskudd til Håvard, LB9RE og meg, LA9QV.
I tillegg har Tor, LA3WAA deltatt aktivt på APRS-delen. Knut, LB9BG har bidratt på en del
turer. Det er god deltagelse i komiteens arbeid!
2015 har vært et år vi kan se tilbake på med stolthet! Vi har fått utretta mye:
*Ferdigstilling av 6 meter repeater på Liaåsen (TX)/Gråkallen (RX)
Frekvens: 51.850MHz, split -600kHz. Åpnes med 1750Hz.
Vi vurderer også en «fill-in» node for APRS på Liaåsen, som kan dekke områder i skyggen
for Gråkallen. Likeså er denne nyttig om R4 er i drift over lang tid og dermed ikke sender
APRS-trafikk.
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*Flytting av R4, LA7RR, fra Liaåsen til Gråkallen
Som en følge av at Gråkallen dekker omtrent samme område som R3/Forbord har gruppen
besluttet å sende QST-Trøndelag på R4. Vi bruker dermed vår egen repeater uten å legge
beslag på Stjørdalsrepeateren. Gråkallen er ellers et kjempegodt QTH med lett tilgjengelighet
året rundt, og har et stort potensiale for oss.
*Tur til R6/Ruten for sjekk og vedlikehold, og oppsett av APRS-node
Takk også til Odd Anders LA2MPA og Kristoffer, LB9VG fra Kyrksæterøra, som tok en tur
på Ruten med omprogrammering av R6 på senhøsten.
*Tur til Bringen for sjekk og vedlikehold av repeater og APRS-node
Her var alt i orden. To Tait T 800 II fra Politiets nett ble henta samtidig.
Det ble skifta antenner, etatens gamle ledige sto høyere, og en test viste at de var bedre enn
våre gamle.
*Turer til Enarsvola/Røros for oppsett av ny APRS-node
Noden har svært god dekning, men antenna fra Politiet bør flyttes (dekker nå langt inn i SMland). Det er også en lett tilgjengelig site, bygningen rommer også ei fjellkirke!
*Tur til Oppdal/Almanberget for installasjon av APRS node.
*En ny 23cm repeater er under planlegging og oppbygging. Undertegnede, Oddbjørn,
Håvard og et par til deltar i prosjektet.
Vi har fått overta flere Tait T-800 II fra Politiets nedlagte analoge nett.
Samtidig har vi også fått beholde antennene de brukte, de har lav-taps kabler med tommetykk
koaks opp i mastene. Disse har god plassering høyt oppe og kan stort sett brukes uten videre,
frekvensmessig! Tait’ene vil bli bygd om og vil etter hvert erstatte de eldre repeaterne vi har i
drift. Vi har fått tips på ombyggingen fra folk på Østlandet. Fint å ikke trenge «finne opp
hjulet helt på nytt».
APRS-dekningen i dag er meget god, vi har god dekning for en stor del i regionen. Der
nodene deler site med en 2-meter repeater (Ruten, Oppdal og Gråkallen) er det montert logikk
som stenger noden mens repeateren sender. Dette er nødvendig da repeaterens mottaker ellers
vil bli «tunghørt» Som før nevnt kan det bli aktuelt med «fill-in» node på Liaåsen for bedre
dekning.
I tillegg har vi en eller to nye siter i vurdering for optimal dekning.
Håvard har lagd en oversikt som viser frekvenser og kartposisjoner for våre relestasjoner. Den
vil komme på LA2T hjemmeside.

LA9QV Stein-Olav, 20160115

Rapport fra Sambandskomitéen for 2015
Sambandskomitéen har i år bestått av Bjørn LA1UW (leder), Tor LA3WAA og Willy
LA6HNA.
Sammenfatning av årets aktivitet:
FORF møte på Røde Kors huset i mars.
Sambandsøvelse som gruppemøte tema i mai og oktober
Deltagelse på nesten alle NRRLs sambandstjenesten sin storby- og PacTor øvelser
7 medlemmer har deltatt på brukerkurs i Nødnett
Bjørn, LA1UW, har deltatt på Hovedinstruktørkurs i Nødnett.
Bjørn, LA1UW, har deltatt på NRRLs sambandsledermøte, Gardermoen.
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Samband for årets TV aksjon. 15 deltagende amatører fra 2T og 1K
Bjørn LA1UW er medlem i LRS øvingsutvalg på veiende av FORF Sør Trøndelag
I løpet av året har Håvard LB9RE, bygget ny sambandskasse. Denne kjøpte gruppen rimelig
av Håvard. Tusen takk.
Gruppen har mottatt en (1) stk. Motorola håndholdt terminal (radio) til Nødnett.
Gruppen fikk ikke tildelt midler fra NRRL, selv om vi levert en god søknad.
Vi ser tilbake på et aktivt år og håper 2016 bringer like mye positivitet som 2015.
For sambandskomiteen
Bjørn LA1UW
Leder

Rapport fra QSL manager 2015
Antallet QSL kort mottatt til gruppen har i år også gått ned og det sendes også ut betydelig
mindre kort enn året før. Det er registret ca. 4 kg inngående og ca. 2 kg utgående QSL kort i
2015. 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
2015 med unntak av de 12 direkte forespørslene om kort fra LM2T75Y. Loggene er lastet opp
på LoTW.
Det er i år ikke ryddet i kortene til de som ikke sogner til Trondheimsgruppen, men som er
medlem i andre grupper. De vil i løpet av nyåret 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 utsendelsen av
kort 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
Styret har fått henstillinger fra medlemmer som er forhindret fra å møte på
Generalforsamlingen om å åpne opp for å gi fullmakt til et annet medlem som møter.
Styret har diskutert dette og foreslår for Generalforsamlingen i Trondheimsgruppen av NRRL
å endre paragraf 4.2 slik at det tillates at et stemmeberettiget medlem som møter i
Generalforsamlingen kan benytte en fullmakt fra et annet stemmeberettiget medlem som ikke
møter.
Lovene foreslås endret slik at § 4.2 lyder (endringen er satt i kursiv):
4.2 Stemmerett har medlemmer som har betalt kontinent for foregående år. Hvert fremmøtte
medlem har kun en stemme hver.
Et stemmeberettiget medlem kan benytte en (1) fullmakt fra et annet stemmeberettiget medlem
som ikke møter på Generalforsamlingen.
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5. Regnskap for 2015 med revisjonsberetning
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3110
3120
0

INNTEKTER
Medlemskontingent 2014
Utleie Netcom
Grasrotandelen
Nøkkelkort
Diverse arrangement
Eiendeler/utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Gaver fra medlemmer
Momsrefusjon
Medlemskontingent
Lisenskurs 2015
SUM INNTEKTER

2015
450,00
36806,00
2403,80
750,00
0,00
2591,00
8418,00
3120,50
5251,00
29700,00
1800,00
90290,30

2014
0
36000
3200
0
3000
5000
3000
0
5000
30000
0
85200

6010
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6200
6300
6310
6340
6350
6360

UTGIFTER
Antennemateriell
Frivillighetsregistret
QTC og OZ Abonnement
Radiomateriell./Repeaterkomitéen
Finanskost. DNB. Net
Kostnader drift loka
Eiendeler/Utstyr
Forsikringer
Samband
Leie lokale
Telelosji Ruten/Bringen
Strøm
Loddsalg/kaffesalg
Renovasjon

1343,75
135,00
400,00
0,00
403,25
5000,00
14025,00
5783,00
4238,75
14490,00
5568,75
7038,68
8233,00
1495,00

0
135
0
20000
300
0
10000
6000
0
14400
5500
10000
2000
0

6551
6700
6800
6900
6910
6940
6950
0

Datautstyr
Gaver
Kontorrekvisita
Internett
Web-leie
Porto
QSL kort
SUM UTGIFTER

5278,00
1029,00
481,00
3094,25
265,00
409,00
1225,00
79935,43

1000
1000
1500
3000
0
1000
5000
80835

0 Driftsresultat
8010 Renteinntekter

10354,87
162,47

4365
0

0 OVERSKUDD

10517,34

4365

10

Balanse

2015

Kasse
Bank

279,00
147096,98

Sum eiendeler
Egenkapital

147375,98
136858,64

OVERFØRES EGENKAPITAL
Sum egenkapital og gjeld

10517,34
147375,98

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 2015
Styret foreslår at kontingenten holdes undret; Kr 450,-

7. Budsjett 2016
Utleie Netcom
Grasrotandelen
Div. arrangement
Eiendeler /utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Momsrefusjon
Medlemskontingent
Inntekter

2016
37000
3000
0
8000
8000
5000
30000
91000

2015
36000
3200
3000
5000
3000
5000
30000
85200

Frivillighetsregisteret
Radiomateriell/ Repeaterkomiteen
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
15000
5700
12000
8000
0
0
5000
1000
500
3000
1000
5000
90635

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

365

4365

Overskudd
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8. Valg 2016
Valgkomiteens forslag for 2016:
Leder

LA3WAA

Tor Pettersen

2 år

Til

2017

Nestleder

LA1UW

Bjørn Gjerde (på valg)

2 år

Til

2018

Sekretær

LB9RE

Håvard Nasvik (på valg)

2 år

Til

2018

Kasserer

LB1KF

Liv Helene Skjemstad

2 år

Til

2017

Styremedlem LA9QV

Stein-Olav Lund

2 år

Til

2017

Varamedlem LA9JK

Oddbjørn Moen (på valg)

1 år

Til

2017

Revisor

LA4CKA

Ingar Horrigmo (på valg)

1år

Til

2017

LA7JBA

Rolf Krog (på valg)

1 år

Til

2017

LA6HNA

Willy Ravnå (på valg)

1 år

Til

2017

LA9JV

Per J. Sæterhaug (på valg)

1 år

Til

2017

Valgkomite

Styrets Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, og styremedlem, velges for 2 år.
Varamedlem til styret, velges for 1 år.

Revisorer, velges for 1 år.
Valgkomiteen, velges for 1 år
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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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