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Generalforsamling for 2016 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 

Trondheimsgruppen av NRRL 

 

Dato: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:00 

Sted: Lialøkken Grendehus. 
 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

3. Godkjenning av fullmakter 

4. Styrets årsberetning for 2016 og rapporter fra komitéene 

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen 

6. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning 

7. Kontingent for 2017 

8. Budsjett for 2017 

9. Valg 

 

Trondheim, 14. februar 2017 

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/ 
 

…………………………………………………………………………

Fullmakt 
 

Jeg gir herved  ____________ ____________ (navn og kallesignal) fullmakt 

til å stemme for meg på Trondheimsgruppens Generalforsamling for 2016.

            

Dato, navn og kallesignal: __________________________________________

http://la2t.no/
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3. Styrets årsberetning for 2016 og rapporter fra komiteene 
 

Styret i 2016: 
Leder:    LA3WAA Tor Pettersen 

Nestleder:   LA1UW Bjørn Gjerde 

Sekretær:   LB9RE Håvard Nasvik 

Kasserer:   LB1KF  Helene Skjemstad 

Styremedlem:   LA9QV Stein-Olav Lund 

Varamedlem:   LA9JK  Oddbjørn Moen 

 

 

Andre verv 2016: 
Huskomite:   LB9RE Håvard Nasvik, leder 

   LB1KF Helene Skjemstad 

       

Teknisk komité: LA9QV Stein-Olav Lund, leder  

   LB9RE Håvard Nasvik 

   LA9JK  Oddbjørn Moen 

   LB9BG Knut Larsen 

   LB9DG Marius Loraas 

   LA4THA Bård Malvik, assosiert medlem 

  

Sambandskomité:  LA1UW Bjørn Gjerde, leder (til september) 

   LA4THA Bård Malvik, leder (fra desember) 

   LA3WAA  Tor Pettersen  

   LA6HNA  Willy Ravnå 

      

Web-manager:  LA4YW  Liv Johansen 

 

QSL-Manager:  LB9RE  Håvard Nasvik 

 

Valgkomité:  LA6HNA  Willy Ravnå 

  LA9JV  Per Sætherhaug 

 

Revisorer:   LA4CKA Ingar Horrigmo 

LA7JBA Rolf Krog 

 

 

Medlemmer av Trondheimsgruppen som innehar verv i NRRL 2016: 
 

Bjørn, LA1UW var vara til NRRL valgkomite 2016. 

  

 

 

 

 

 



3 

Årsrapport fra styret 2016
Det er avholdt 11 medlemsmøter med en snittdeltagelse ca. 14 personer som er det samme 
som for året før. Listen over tema/foredrag følger senere i årsmeldingen. Det er avholdt drop-
in / aktivitetskvelder alle tirsdager utenom temamøtene, med en deltagelse fra 1 til 15 
personer.  

Styret har i 2016 avholdt 11 styremøter. 

Medlemstallet har økt med 8 medlemmer til 77 inklusive våre 2 æresmedlemmer. 

Tirsdagskveldene har skiftet navn til aktivitetskveld og tiden til kaffe med mer har blitt 

skiftet mer over til radiorelaterte aktiviteter. Bruken av HF stasjonene, verksted og 

sambandsrom har vist en gledelig økning. 

Gruppemøtene har nå fått et større radioteknisk innhold og det er en utvikling vi ønsker å 

forsterke. 

Komiteene har jobbet jevnt og trutt også i år og her er noen hovedpunkter: 

-Nytt radioutstyr på Gråkallen og Oppdal er installert. Nye siter på Tyholt, Granås og Støren 
er klarert. Lialøkken har fått et mer stabilt og raskere internett basert på en ADSL løsning.

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 sent på høsten med 9 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 2016 og ønsker lykke til i 2017 med 

forhåpentligvis gode radioforhold. 

Møt opp på gruppens møter – alle er velkomne og det er plass for alle.. 

Silent Key: LA4AAA Jan Åge Storsveen, LA8Y Håkon Sørby og LA7ZH Morten 

Grongstad 

Gruppens æresmedlemmer: LA4YW Liv og Wilhelm LA4IC. 

For styret, 

Håvard, LB9RE 

sekretær 

http://la2t.no/
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2016 

År Kontingent Ant. medl.  Fullt bet. ½ bet.  0-bet. 

2000 275    100 100 0 0 

2001 275    99 99 0 0 

2002 300    99  99 0 0 

2003 300    110 87 6 17 

2004 330    97 84         6        7 

2005 330    98  87         4        7 

2006 330    98 91         4        3 

2007 330    92 88 1       3 

2008 330    90  86         0        4 

2009 350    84  79         0        5 

2010 350    78 73 0 5 

2011 400    76 72 0 4 

2012 400    68 65 0 3 

2013 450    69 67 0 2 

2014 450    67 65 0 2 

2015 450    69 67 0 2 

2016 450    77 65 0 12 

Medlemsmøter 2016: 
Dato Tema Ansvarlig/foredragsholder 

26. januar DX på HF og LoTW Tor, LA3WAA 

23. februar Generalforsamling Styret 

08. mars Programmer for loggføring, HF og Tester Tor, LA3WAA 

26. april Vertikale antenner Håvard, LB9RE 

24. mai Sambandsøvelse. Bjørn, LA1UW 

14. juni Sommeravslutning, grillaften  Styret, Ingar, LA4CKA 

23. august Oppstartsmøte for høsten. Styret 

27. september Samband, TV aksjonen Bård, LA4THA 

24. november Horisontale antenner Håvard, LB9R 

22. november Teknisk aften Oddbjørn, LA9JK og Stein-Olav, 

LA9QV

13. desember Julemøte Styret 
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Rapport fra Huskomitéen 2016 
Huskomiteen har i år bestått av Håvard, LB9RE og Helene, LB1KF. 

Det er utført vanlig sommervedlikehold på utsiden av huset. På høsten ble det saget ned noen 

trær som var på vei innover hustaket på siden mot bekken. 

Også i år ble det utført rydding på loftet og to store hengerlass med utrangert radioutstyr ble 

kjørt bort til gjenvinning.  

Dørlåsen ble skiftet ut og det nå satt inn vrider på innsiden for åpning innenfra. Det er utført 

vedlikehold på den elektriske dørlåsen da både batteri og lader sviktet. 

En stolpe er reist opp i stua for å sikre taket bedre etter påbyggingen for en del år tilbake. 

På høsten ble som vanlige iverksatt tiltak mot små inntrengere. 

For huskomiteen, Håvard, LB9RE 

Rapport fra LA2Ts hjemmeside 2016 
LA2Ts hjemmesiden har vært oppdatert jevnlig med informasjon og artikler i året som har 

gått. Det er kommet til i alt 39 notiser/artikler og referater i kalenderåret, mot 55 i fjor. 

Medlemmer i styret 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 ble avløst som 

redaktør for aktivitetskalenderen medio 2016, og LB9RE-Håvard overtok det siste halve året 

arbeidet med å oppdatere kalenderen. 

Besøket på hjemmesiden har gått ned i forhold til i fjor, - det samme gjelder besøk på siden. 

I tabellen over ser vi at aktiviteten i løpet av 2016 har minket kraftig med 18.356 
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sidevisninger totalt (mot 28.306 i fjor). Besøkene på siden fordelte seg på i alt 9.509 ulike 

brukere (mot 16.762 i fjor). 6.924 var innom for første gang (mot 13.807 i fjor), mens 2.585 

har vært gjengangere (2.955 i fjor).  

Alle tall baserer seg på cookies, og besøkende som ikke benytter cookies blir da regnet som 

første gangs besøk. 

Foruten info om aktiviteter, artikler og nyheter i Trondheimsgruppen, har vi også linket 

nyheter direkte fra NRRL.NO og linket dx-info direkte fra LADXG.NO sine hjemmesider. 

LA4YW – Liv 

(webansvarlig - la2t.no) 

22-01-2017 - LA4YW - Liv

Rapport fra Teknisk komite 2016 
Komiteen består av undertegnede, LA9QV som leder, LA9JK Oddbjørn, LB9DG Marius, og 

LB9RE Håvard. LA4THA Bård er assosiert medlem. 

Vi har i år bygd om og tatt i bruk de nye Tait T-800 stasjonene fra Politiets nett. Begge er 

utstyrt med LA1BR-logikk. Settene er av svært god byggekvalitet, og to av disse er nå i drift 

på Gråkallen, R4 og på Oppdal, R7. 

Det har vist seg at det ikke er nødvendig å slå av APRS på Gråkallen mens repeateren går, 

som er tegn på en svært god mottaker i disse settene. I tillegg er talekvaliteten helt ypperlig 

gjennom disse radioene. Det er oversiktlig og forholdsvis enkelt å konfigurere settene for 

ønsket drift. 

Oppdal, LA7ORR 
I september ble ny repeater montert på Almannberget, og samtidig ble det byttet kanal fra R5 / 

RV58 til R7 / RV62. Det har tidligere vært problemer med at Vertex VXR9000 har blitt 

«hengende» og sender støy i timevis, uten noen annen forklaring enn at dette skyldes dens 

interne logikk. 

Den «nye» T-800 har gått prikkfritt etter montasje, kanalbytte og trimming av dupleksfilteret. 

Vi hadde planlagt en link på UHF mot byen for å teste om det var jevnt gode signaler på 70cm 

over tid. Det ble skrinlagt, da UHF-antenna fra politiet i masta viste seg å stå på feil side med 

retning sydover. Om dette skal realiseres, må den flyttes i masta. Dette gjelder flere av 

politiets tidligere antenneplasseringer på andre siter også. Det er nødvendig med godkjent 

mastemontør for dette. 

Gråkallen, LA7RR 
Det har vært et par turer til Gråkallen for små justeringer av utstyret. Prøveperioden av den 

nye LA7RR er over, og APRS-noden har fått annet utstyr. Den resettes med ur et kvarter hver 

natt for å tømme registrene. 

Ruten, LA8TR 

Det har ikke vært besøk på LA8TR i år av noen i komiteen. R6 har stort sett gått fint, det er 

langt å kjøre og ikke minst gå opp dit! Men vi har god hjelp av Odd Anders, LA2MPA, som 
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ofte går turer på Ruten. Han rapporterte om skader på tak-blikket på brakka, tok med seg 

utstyr opp og gikk en senere tur og reparerte taket for oss! Det er kjekt å ha lokale folk som 

kan hjelpe. Takk til Odd Anders!  

Telia ønsker ny antenne for 4G på Ruten. Dette er fortsatt på planleggingsstadiet. Det kan 

samtidig være snakk om ny plassering av våre antenner der. Forhåpentlig vil vi få mindre 

problemer med statisk støy på R6 samtidig. 

Nye siter 
 Vi har fått adgang til tre nye siter, Tyholt-tårnet, Get sin bygning ved Granås gård og en site 

ved Støren. Det jobbes med å få en ny fill-in APRS-node i drift i Tyholt-tårnet, men dette vil 

skje først på nyåret. 

Arbeider Lialøkken 
Det har lenge vært en del radiostøy på gruppelokalet. Den største støykilden viste seg å være 

en «switch mode» lader til batteriet for vinsjen til gittermasta. I tillegg ble en del LED-pærer 

bytta, som hjalp ytterligere. Radiostøy er et potensielt problem, spesielt for oss radioamatører. 

Batteriene til HF-stasjonene ble tatt bort, da et par av dem ikke var gode nok og ble erstattet 

med standard strømforsyninger med trafo. Det ble besluttet å gå bort fra løsningen med 

batteribasert reserve-kraft og i stedet drive dem fra strømnettet. 

Det har vært utført vedlikehold på oppheng av antenner for samband. 80m invertert L 

antennen har fått nytt elevert jordplan med to radialer da vi måtte gå bort fra oppsettet med 

fire radialer da veien til massedeponiet ble anlagt. Det er også lagt til rette for oppsetting av 

en invertert L antenne for 160m med elevert jordplan for to radialer. 

Vinsjen på hovedmasten har vært forsøkt reparert, men er ennå ute av drift. 

6m antennen i mast B er ute av drift og vil bli tatt ned for reparasjon til våren. 

På høsten ble det saget ned en del trær ved huset mot bekken og videre oppover langs bekken 

for å gi bedre plass til de lengste trådantennene. Disse henger nå fritt og er ikke til hinder for 

trafikken til massedeponiet. 

Diverse utrangert radioutstyr er kjørt bort til gjenvinning. 

LA9QV Stein-Olav, 20170117 

Rapport fra Sambandskomitéen for 2016 
Sambandskomitéen har i år bestått av Bjørn LA1UW (leder til september), Bård LA4THA 

(leder fra desember), Tor LA3WAA og Willy LA6HNA. 

Beredskap/varsling: 

Fredag 29.01.16 kom det beskjed fra NRRLs Sambandstjeneste om økt beredskap med tanke 

på uværet TOR som var i anmarsj. Kl. 1600 ble det ble sendt ut e-mail til gruppens 

medlemmer med anmodning om å melde seg. Kl. 1830 ny e-mail til de seks personer som 

hadde melt seg, med informasjon om frekvenser, samt utdeling av LE2U(x) signaturer. 

Kl. 2100 styrt innsjekk på repeater Gråkallen (145.700) av nettleder LE2UA. 

Totalt stilte åtte amatører (seks i Trondheim, èn på Fosen og èn i Levanger). En av amatørene 

i Trondheim var oppsatt med aggregat og Winlink-samband på HF. 
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Øvrig: 

• Sambandsøvelse som gruppemøte tema i mai og september. 

• Deltagelse på nesten alle NRRLs sambandstjenesten sin storby- og PacTor øvelser. 

• Deltagelse på FORF møter på Røde Kors huset i mars og oktober. 

• Sambandsmidler 

o Gruppen har – etter søknad - fått tildelt midler fra NRRL. Dette resulterte i følgende 

utstyr: IC-7200, power, tuner, Pactor-modem for oppsetting av gateway til internett og 20 stk 

AP-510 APRS trackere (hvorav 10 i restordre). Målet med sistnevnte er å få i gang en 

fungerende trackingtjeneste ved bruk av tilhørende Polaric server kartapplikasjon fra NRRL.  

• En APRS fill-in digipeater er under planlegging på sentral lokasjon i Trondheim 

(innplassering er under bearbeidelse). 

• En sambandsstasjon for HF er under planlegging på Granås (innplassering er avklart). 

• Gruppen har èn stk. Motorola håndholdt terminal radio) til Nødnett. 

• Bjørn LA1UW er medlem i LRS øvingsutvalg på vegne av FORF Sør Trøndelag. 

 

 

 

For sambandskomiteen 

Bjørn, LA1UW og Bård, LA4THA   

 

 

 

Rapport fra QSL manager 2016 
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. 2,5 kg inngående og ca. 2 kg utgående QSL kort i 

2016. Det har stort sett vært regelmessige forsendelser til og fra gruppen nesten hver måned. 

NRRL sender ut kort ca. den 20. i måneden.  

 

Loggene fra LA2T er lastet opp på LoTW. 

 

Det er i år ryddet i kortene til de som ikke sogner til Trondheimsgruppen, men som er medlem 

i andre grupper. De fikk sine kort returnert til NRRL for riktig adressering. 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. 

 

Noe få medlemmer og andre er trege med å hente kort og disse hyllene er nå overfylte og man 

bør se oppe i de nummererte hyllene også. 

 

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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Kurs i teori for radioamatørprøven 
Gruppen har på høsten arrangert teorikurs for radioamatørprøven. Kurset har etter oppstart på 

Lialøkken gått på Charlottenlund barneskole. Det ble avholdt 8 kurskvelder med 9 

kursdeltagere.  

 

Kurskveldene fulgte opplegget i boken: «Veien til internasjonal radioamatørlisens» og ble 

gjennomgått av Oddbjørn, LA9JK, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE og Tor, LA3WAA. 

 

Til prøven møtte 10 kandidater og alle bestod. Følgende kallesignal ble tildelt: 

 

Odin Loe: LB5LH 

Tor Magnus Loe: LB5NH 

Andreas Gurk: LB5OH 

Jonny Kvalnes: LB5PH 

Knut Indal: LB5QH 

Runar Borge: LB5RH 

Stian Søreng: LB5SH 

Andreas Uv: LB5TH 

Thomas Øvrum Nesgård: LB5UH 

Håvard Todal: LB5VH 

 

Vi gratulerer alle sammen og ønsker velkommen "på lufta" og til møter i vårt gruppelokale i  

Bratsbergveien 246! 

 

Oddbjørn, LA9JK 

 

 

4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen 
 

Det har ikke kommet forslag til Generalforsamlingen. 
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5. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning 

  INNTEKTER   Regnskap Budsjett 

     

3012 Utleie Netcom   37715 37000 

3013 Grasrotandelen   3950,46 3000 

3014 Nøkkelkort   300 0 

3016 Eiendeler/utstyr   3270 8000 

3017 Loddsalg/kaffesalg   7992 8000 

3018 Gaver fra medlemmer   200 0 

3019 Momsrefusjon   4272 5000 

3110 Medlemskontingent   29250 30000 

3120 Lisenskurs 2015   9000 0 

0 SUM INNTEKTER   95949,46 91000 

          

  UTGIFTER       

     

6030 Frivillighetsregistret   0 135 

6040 QTC og OZ Abonnement   400,00 0 

6050 Radiomateriell./Repeaterkomitéen   4358,79 20000 

6060 Finanskost. DNB. Net   387,75 300 

6070 Kostnader drift loka   34 0 

6080 Eiendeler/Utstyr   12284 10000 

6090 Forsikringer   5983 6000 

6300 Leie lokale   14853 15000 

6310 Telelosji Ruten/Bringen   0 5700 

6340 Strøm   13393,15 12000 

6350 Loddsalg/kaffesalg   8605 8000 

6360 Renovasjon   2710 0 

6551 Datautstyr   5094 5000 

6700 Gaver   1232 1000 

6800 Kontorrekvisita   0 500 

6900 Internett   3216,50 3000 

6910 Web-leie   265,00 3000 

6940 Porto   1883 1000 

6950 QSL kort   150 5000 

 
SUM UTGIFTER  74849,19 90635 

 
Driftsresultat   21100,27 365 

8010 Renteinntekter   171,37 0 

          

 
OVERSKUDD   21271,74 365 

 

  



11 
 

 

Balanse 2016 

    

Kasse 2433 

Bank 166214,62 

    

Sum eiendeler 168647,62 

Egenkapital 147375,98 

    

    

OVERFØRES EGENKAPITAL 21271,64 

Sum egenkapital og gjeld 168647,62 

  

 

 

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 2017 

 

Styret foreslår at kontingenten holdes undret; Kr 450,-  

 

 

7. Budsjett 2017 
 
 2017 2016 

 INNTEKTER 
  Utleie Netcom 38000 37000 

Grasrotandelen 3500 3000 

Eiendeler /utstyr 5000 8000 

Loddsalg/kaffesalg 8000 8000 

Momsrefusjon 5000 5000 

Medlemskontingent 29000 30000 

Inntekter 88500 91000 

      

 UTGIFTER     

Frivillighetsregisteret 135 135 

Radiomateriell 14000 20000 

Finanskost. DNB. Net 300 300 

Eiendeler/Utstyr 10000 10000 

Forsikringer 6000 6000 

Leie lokale 15000 15000 

Telelosji Ruten/Bringen 5700 5700 

Strøm 15000 12000 

Loddsalg/kaffesalg 8000 8000 

Datautstyr 7000 5000 

Gaver 1000 1000 

Kontorrekvisita 500 500 

Internett 4000 3000 

Porto 1000 1000 

QSL kort 500 5000 

Utgifter 88135 90635 

      

Overskudd 365 365 
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8. Valg 2017 
 

Valget for 2017: 

 

Leder  på valg       2 år Til  2019 

Nestleder LA1UW Bjørn Gjerde (ikke på valg)  2 år Til 2018 

Sekretær LB9RE Håvard Nasvik (ikke på valg) 2 år Til 2018 

Kasserer på valg       2 år Til 2019 

Styremedlem på valg       2 år Til 2019 

Varamedlem på valg       1 år Til  2018 

 

Revisor på valg       1år Til 2018 

  på valg       1 år Til 2018 

 

Valgkomite på valg       1 år Til 2018 

                  på valg       1 år Til 2018 

 

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  

 

Valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram 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, 2013, 2014 og 

2016. 
 

 

§ 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. 

 

Et stemmeberettiget medlem kan benytte en (1) fullmakt fra et annet stemmeberettiget 

medlem som ikke møter på Generalforsamlingen. 

 

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 
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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. 

 

 

§ 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 
 

 

 


