Generalforsamling for 2018
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: Tirsdag 26. februar 2019, 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 2018 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2019
8. Budsjett for 2019
9. Valg 2019
Trondheim, 11. februar 2019
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 2018.
Dato, navn og kallesignal: __________________________________________
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3. Styrets årsberetning for 2018 og rapporter fra komiteene
Styret i 2018:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:

LB9BG
LA4THA
LB5SH
LB9RE
LA3WAA
LA9QV

Knut A. B. Larsen
Bård Malvik (trakk seg fra vervet i april 2018)
Stian Søreng
Håvard Nasvik
Tor Pettersen
Stein-Olav Lund

Huskomite:

LB9RE
LA6HNA

Håvard Nasvik, leder
Willy Ravnå

Teknisk komité:

LA9QV
LB9RE
LA9JK
LB9BG
LB9DG
LA4THA

Stein-Olav Lund, leder
Håvard Nasvik
Oddbjørn Moen
Knut A. B. Larsen
Marius Loraas
Bård Malvik, assosiert medlem

Sambandskomité:

LA4THA
LB9RE
LA3WAA
LA9KOA

Bård Malvik, (trakk seg i april)
Håvard Nasvik, leder fra april
Tor Pettersen
Karl Erik Øyøygard

Web-manager:

LA4YW

Liv Johansen

QSL-Manager:

LB9RE

Håvard Nasvik

Valgkomité:

LA1UW
LA9JK

Bjørn Gjerde
Oddbjørn Moen

Revisorer:

LA4CKA
LA7JBA

Ingar Horrigmo
Rolf Krog

Andre verv 2018:

Medlemmer av Trondheimsgruppen som innehar verv i NRRL 2018:
Bjørn, LA1UW er medlem av NRRLs valgkomite.
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Årsrapport fra styret 2018
Det er avholdt 10 medlemsmøter med en snittdeltagelse på ca. 14 personer, det samme som
året før. Besøket hos NRK, sommeravslutningen og julemøtet trakk flest medlemmer. Listen
over tema/foredrag og oppmøte følger senere i årsmeldingen. Det er avholdt aktivitetskvelder
alle tirsdager utenom temamøtene, med en deltagelse fra 1 til 25 personer.
Styret har i 2018 avholdt 10 styremøter.
Medlemstallet ved utgangen av året var 67, inklusive våre 2 æresmedlemmer. Medlemmer
som ikke har betalt kontingent har blitt slettet som medlem etter utgått siste frist.
Gruppemøtene har nå et større radioteknisk innhold og det er noe medlemmene ønsker.
Komiteene har jobbet jevnt og trutt også i år og her er noen hovedpunkter:
Nye radioer er innkjøpt for stasjon A og B. En ny stasjon C er opprettet med egne antenner og
gjenbruk av radio samt PA trinn. De gamle radioene er solgt til medlemmer.
Alle utestasjoner er operative og en kryssbåndnode for å gi lettere tilgang til repeateren på
Oppdal er installert på Gråkallen. En HF stasjon med WinLink er også installert på Gråkallen.
Det har ikke vært avhold kurs for radioamatørprøven i 2018 pga. liten interesse.
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.
Styret takker de som kjører QST-Trøndelag hver helg hele året; LA1UW, LA4CKA,
LA7JBA, LA9QV, LB9RE, LB9BG, LB5SH, LB0NH og Morten, LA3TMA som har utført
re-transmittering av sendingene til R6 på Ruten. En spesiell takk til Ingar, LA4CKA, som
takket av etter mange år som oppleser.
Hjemmesiden er fortsatt godt besøk og finnes på eget domene med adresse: http://la2t.no.
E-post kan sendes til gruppen på la2t@la2t.no.
Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i 2018 og ønsker lykke til i 2019 med
forhåpentligvis en bedring av radioforholdene.
Møt opp på gruppens møter – alle er velkomne og det er plass for alle..
Silent Key: Ingen i 2018.
Gruppens æresmedlemmer: Liv Johansen, LA4YW og Wilhelm Dahl, LA4IC.
For styret,
Håvard, LB9RE
sekretær
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2018
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
2016 450
77
2017 450
75
2018 450
67

Fullt bet. Æresmedl.
100
99
99
1
87
2
84
2
87
3
91
3
88
3
86
3
79
3
73
4
72
4
65
3
67
2
65
2
67
2
65
2
59
2
63
2

½ bet.
0
0
0
6
6
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0-bet.
0
0
0
17
7
7
3
3
4
5
5
4
3
2
2
2
12
16
0

Medlemsmøter 2018:
Dato
23. januar

Tema (oppmøtte)
NRK på Tyholt (20).

Ansvarlig/foredragsholder
Styret

27. februar

Generalforsamling (16)

Styret

20. mars
LA4THA

Winlink og APRS demonstrasjon (11)

Karl Erik, LA9KOA, Bård,

24. april

CE «China Export» Radio (11)

Håvard, LB9RE

22. mai

Vi besøker Radiomuseet i Selbu.

Kansellert

12. juni

Sommeravslutning, grillaften (20)

Ingar, LA4CKA

28. august

Gruppesaker og nytt fra NRRL (11)

Tor, LA3WAA

25. september Sambandsøvelse. (12)

Sambandskomiteen, LA2T

23. oktober

Stian, LB5SH

Fjernstyring av HF stasjonen på LA2T(9)

27. november HF, DX, solaktivitet, loggeprogram(14)

Tor, LA3WAA

12. desember Julemøte (17)

Ingar, LA4CKA og Styret
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Rapport fra LA2Ts hjemmeside 2018
LA2Ts hjemmesiden har vært oppdatert jevnlig med informasjon og artikler i året som har
gått. Det er kommet til i alt 30 notiser/artikler og referater i kalenderåret, samme som i 2017.
Medlemmer i styret har bidratt med info og artikler til siden, slik at hjemmesiden har vært
rimelig oppdatert og aktuell til enhver tid. LB9RE-Håvard har vært ansvarlig for
aktivitetskalenderen.
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Antall besøk på hjemmesiden i 2018 har gått kraftig ned i forhold til året før. Unike
gjengangere er mer enn halvert, mens tilbakevendende besøk kun har en svak nedgang. I
tabellen øverst ser vi at sidevisningen i løpet av 2018 var på 14.538 besøkte artikler/sider
totalt (mot 24.562 året før). Besøkene på la2t.no fordelte seg på i alt 6.990 ulike brukere
(mot 16.132 i 2017), og 2.081 har vært gjengangere (mot 2.304 året før). Alle tall baserer seg
på cookies, og besøkende som ikke benytter cookies blir da regnet som unike 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)
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Rapport fra Huskomitéen 2018
Huskomiteen har i år bestått av Håvard, LB9RE og Willy, LA6HNA.
Det er foretatt vanlig rengjøring og rydding i huset hele året.
Det er imidlertid en utfordring å holde gangen ryddig siden det gjerne kommer inn utstyr som
kan ha nytteverdi.
Det er utført vanlig sommervedlikehold på utsiden av huset med klipping av gress og
planering etter vinterens brøyting.
Alle trær i bekkdalen i nærheten av mast B og huset ble felt på sommeren med innsats fra
flere. Etterarbeidet etter fellingen tok noen dager for undertegnede utover høsten. Det møtte
ingen andre utenom LB9RE til denne utlyst ved dugnad.
På høsten ble det som vanlige iverksatt tiltak mot små inntrengere.

Håvard, LB9RE

Rapport fra teknisk komite 2018
Komiteen har hatt et ganske «normalt» år med en del turer og arbeid:
Gråkallen:

Det har vært foretatt flere turer opp løpet av fjoråret.
Det er montert en 70cm kryssbånd-node som gjør det mulig å kjøre Oppdalsrepeateren LA7ORR om man ikke når den fra sitt QTH.
En node for Winlink ble flytta fra Lialøkken til Gråkallen i mai. Det er et
bedre QTH, og det er ingen interferens med LA2T på HF. IC-7200 og modem
kjører HF-trafikk, og en 31 meter lang long-wire antenne er satt opp fra masta.
Antenna mates med RG-213 kabel til en 1:10 enfaset balun fra Hari. LA2T er
nå et godt bindeledd for nødsambandet mellom Sør- og Nord-Norge! I tillegg
er det satt opp en 70cm pakkestasjon for lokal aksess rundt Trondheimsfjorden
til denne Winlink stasjonen. Det arbeides sammen med Telenor om batteribackup for sambandet i tilfelle strømbrudd.

Bringen:

Det har ikke vært noen besøk der i 2018.

Oppdal:

Det ble tur til Almannberget 26. juli. LA7ORR har hatt støy i lengre tid. Vi har
spekulert i om dette kunne være interferens fra annet utstyr på toppen.
Almannberget er en stasjon med svært mye utstyr, som kan gi slike problemer.
LA7ORR lot seg åpne like lett som tidligere, men ble da «tunghørt». Problemet
var enkelt å løse: En omformer fra 48V til 12V viste seg å generere støy etter ei
stunds bruk. Etter omkopling med lineær strømforsyning var problemet borte!
LA7ORR kjører nå «bærebølgestyrt» slik at man kan kjøre den fra byen via
noden på Gråkallen.
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Enarsvola:

Det har ikke vært noen besøk der i 2018.

Ruten:

R6, LA8TR, kjører fortsatt feilfritt uten vedlikehold. En amatør fra Hemne,
LA2MPA, har vært oppe og inspisert hytte og mast. En «ny» Tait T-800
repeater og logikk er bygd opp og er klar til montering etter hvert. Vi har ikke
hatt tur opp i år, men vår gode hjelper LA2MPA går ofte på Ruten og sjekker
tilstand for oss. Takk for fin bistand, Odd Anders!

Tyholt:

Det har ikke vært noen besøk der i 2018.

Frøset:

Det har vært befaringer og det er forberedt antenner for montering av APRS.

Lialøkken:

En kraftigere 230V kurs for HF-PA-trinn er montert for stasjon C, likeså
utvendige stikk på huset ved inngangen. Det er også montert ny jording for
stasjon C. Likeså er det gjort reparasjoner på antenner og rotor mast B.
Takk til deltakerne i komiteen: LB9RE, Håvard, LA4THA, Bård, LB9DG,
Marius, LA9JK Oddbjørn og LA9QV, Stein-Olav. LA9KOA Karl Erik har
bidratt mye med Winlink-oppsett og trådløs link Lialøkken-Gråkallen.

Stein-Olav, LA9QV, 1801-2019

Rapport fra Sambandskomitéen for 2018
Sambandskomitéen bestod ved årets slutt av Håvard LB9RE (leder), Tor LA3WAA og Karl
LA9KOA. Bård LA4THA, var med i komiteen i april og Bjørn LA1UW var med til mars.
20. mars hadde vi gruppemøte med presentasjon av Winlink og APRS.
Årets største aktivitet har vært etablering av en node på HF for Winlink på Gråkallen i løpet
av mai måned.
Winlink er et verdensomspennende nettverk for digital meldingsutveksling over radio. I
Norge har vi servere for videresending av meldinger over HF i Tønsberg, Follo, Gjøvik,
Fauske og Bardufoss. Tidligere var det ofte vanskelig å oppnå kontakt mellom servere i nord
og sør, og vår server i Trondheim utgjør et lenge etterlengtet bindeledd.
I tillegg har vi etter sommeren fått opp en Winlink gateway over pakkeradio på 70cm. Dette
er viktig for lokalt nødsamband, og gjør at vi med enkelt utstyr for pakkeradio over UHF kan
utveksle meldinger på det globale Winlinknettverket.
For å kunne administrere og overvåke Winlink serveren har vi satt i drift en radiolinje for
Internett fra Lialøkken til/fra Gråkallen. Dette åpner samtidig nye muligheter for bruk av
denne stasjonen. Det er bl.a. diskutert muligheter for å sette opp en fjernstyrt SDR mottaker
der.
Et annet høydepunkt i fjor var sambandsøvelsen 25. september. 11 deltakere fordelt på 4
grupper var med, hvorav 3 grupper med 8 operatører dro ut til forskjellige lokasjoner mens
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det siste laget bemannet gruppestasjonen. Fokus for øvelsen var meldingsutveksling og bruk
av taktiske kallesignaler (LE2Ux for LA2T sine stasjoner) Deltakerne virket fornøyd med
øvelsen og ønsket flere lignende aktiviteter.
Deltagelse på Winlink sambandsøvelser:
LA2T har deltatt på 3 regionale og nasjonale Winlinkøvelser i år.
Årets siste øvelse, den 16. Desember, ble ledet fra LA2T (med god hjelp fra det nasjonale
Winlinkteamet.) På denne øvelsen satte vi ny rekord i deltagelse, både lokalt og for landet.
Totalt 30 operatører fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord deltok. På Lialøkken var 5
operatører samlet. Karl LA9KOA var øvingsleder og Erik LA1HOA opererte HF fra stasjon
C. I tillegg var Ingulf LB1VF med fra ARK, samt Willy LA6HNA og Lars LA4RHA som
kjørte for Fosengruppen. Vi opererte 4 forskjellige radioer, 3 på 70cm for pakkedata over
Gråkallen og stasjon C på HF. Håvard LB9RE kjørte fra eget QTH.
Karl LA9KOA deltok for LA2T på nasjonalt ledermøte i Sambandstjenesten for på Lillestrøm
første helgen i november.
Karl LA9KOA, Håvard LB9RE

Årsrapport Stasjonskomiteen 2018
Komiteen har bestått av La3waa Tor, Lb5sh Stian og Lb5rh Runar.
Komiteen har hatt nok å henge fingrende i da det ble bestemt
at stasjon A skulle kunne fjernstyres.
Det ble en del prøving og feiling, men stasjonen er oppe å går med programmene
HRD og Remaud. Beamen kan også snurres via pc.
Det kom ønske om antenner på radio C og dette kom opp senhøstes.
Mast C ble tatt i bruk og vi har fått opp trådantenner som går i fra mast C som
Går fra en påle på åkeren og oppheng i skolehuset.
Dette passet fint da husvert ønsket at feste for windom fra mast A skulle flyttes til nordvest
side av huset.
Antenne for stasjon C går fra en påle på åkeren og oppheng i skolehuset.
Dette passet fint da husvert ønsket at feste for windom fra mast A skulle flyttes til nordvest
side av huset.
Det ble ryddet rundt antenner ved bekken med resultat at hele området ble uten trær!!
Her var Lb9re, Håvard en sann venn i nøden.
Samtlige trådantenner er flyttet på om noen litt mindre enn andre.
På slutten av året ble det besluttet at vi skulle investere i andre radioer og en Yaesu 5000 og
Icom 7300 ble anskaffet.
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Dette ble ett løft for gruppen da dette er radioer av første klasse.
Kort oppsummert:
Fjernstyring: Stasjon A ble satt opp for fjernstyring. Medlemmer har nå anledning til å kjøre
radio fra QTH Lialøkken ved å koble til stasjonen over internett. Både radio og PA-trinn blir
slått på automatisk ved bruk. Rotor kan fjernstyres automatisk uten bruk av manuell
kontrollboks.
Nye radioer: Stasjon A og B ble oppgraderte med nye radioer på tampen av 2018. Stasjon A
fikk en pent brukt Yaesu FT-DX5000MP, og stasjon B en ny ICOM IC-7300 SDR-radio. I
tillegg fikk sistnevnte en TYT TH-7800 2m/70cm med Diamond X-30 antenne.
Stasjon C: En ny stasjon ble satt opp, med Yaesu FT-950 som radio. Denne ble utstyrt med
Hari-antenner for 15-80m. Et Ameritron AL-80B PA-trinn er satt opp. PC og all nødvendig
kabling er ferdig og stasjonen er klar til bruk.
Antenner, kabler og rotor: Komitéen har byttet rotor på mast B, da den forrige ble
vannskadet. Samtidig fikk 6m-beamen en overhaling, da denne ikke var justert riktig. Ny
styringskabel ble koblet til, gravd ned og lagt opp. Antennekabler er gått over, og lagt i ny
rute rundt shacken.
PC-oppgraderinger: PC på stasjon A fikk installert en ny SSD-harddisk, og dette forbedret
ytelsen betraktelig. Samme oppgradering vil skje på stasjon B og C i nær framtid, i tillegg til
at komitéen vil vurdere om øking av minne på maskinene vil være lønnsomt.

Tor, LA3WAA
Trondheim 18.1.2019
Stasjonskomiteen

Radio-amatør kurs i LA2T's regi høsten 2018.
Det har ikke vært avholdt kurs i 2018.
Oddbjørn, LA9JK

Rapport fra QSL manager 2018
Antallet QSL kort mottatt til gruppen har i år også gått ned og det sendes også ut betydelig
mindre kort enn året før.
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 av Stasjonskomiteen.
Feilsendte kort ble ikke returnert NRRL i 2018. Disse vil bli returnert på nyåret 2019.
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Noen få medlemmer og andre er trege med å hente kort og disse hyllene blir regelmessig
tømt og kortene blir lagt i bunker på bordet under hyllene.
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

4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Det har ikke kommet inn til styret forslag for Generalforsamlingen.
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5. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning
Kontonr Inntekter
3012
3013
3014
3016
3017
3018
3019
3021
3110

Regnskap 2018

Budsjett 2018

39565
6542,62
297,37
2977,02
10476,02
121,6
4399
1000
28845,62
94224,32

39000
4500
0
4000
10500
0
3500
0
29000
90500

0
0
6006,65
902,5
849,8
46004,25
6501
-3699,4
15216
5568,75
15608
8887
7,88
3567
178
0
319
319
755
106990,43
12766,11
104,66

500
135
15000
400
0
10000
6500
0
15500
5600
11000
9000
0
10000
1000
500
2000
0
500
89635
-865
0

-12661,45

-865

Telia, Ruten
Grasrotandelen
Nøkkelkort
Eiendeler/utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Gaver fra medlemmer
Momsrefusjon
Sponsormidler
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter

Utgifter
6010
6030
6050
6060
6070
6080
6090
6200
6300
6310
6340
6350
6550
6551
6700
6800
6900
6910
6950

Antennemateriell
Frivillighetsregistret
Radiomatriell/Repeater
Finanskost. DNB. Net
Kostnader drift lokalet
Eiendeler/Utstyr
Forsikringer
Samband
Leie lokalet
Telelosji Ruten/Bringen
Strøm
Loddsalg/kaffesalg
Vipps
Datautstyr
Gaver
Kontorrekvisita
Internett
Web-leie
QSL kort
SUM Utgifter
Driftsresultat
8010 Renteinntekter

Resultat
Kontonr navn
1900 Kasse
1920 Bank
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.
2050 Egenkapital
Beregnet resultat

Sum egenkapital og gjeld
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2018

2017

8550
164557,03
173107,03
185768,48
-12661,45

2298
183470,48
185768,48
185768,48
0

173107,03

185768,48

Revisjonsberetningen for regnskapet 2018:

6. Kontingent for 2019
Styret foreslår at kontingenten økes til; Kr 475,-.
Styret begrunner dette med alminnelige kostnadsøkninger i henhold til konsumprisindeksen.
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7. Budsjett 2019
Kontonr Inntekter
3012
3013
3014
3016
3017
3018
3019
3021
3110

Regnskap 2018

Budsjett 2019

39565
6542,62
297,37
2977,02
10476,02
121,6
4399
1000
28845,62
94224,32

40700
5000
0
5000
10000
0
5000
0
30000
95700

0
0
0
6006,65
902,5
849,8
46004,25
6501
-3699,4
15216
5568,75
15608
8887
7,88
3567
178
0
319
319
755
106990,43
12766,11
104,66

2000
500
135
13000
1000
0
15000
6700
0
16000
5600
12000
9000
0
10000
0
500
6000
0
1000
98435
2735
0

-12661,45

-2735

Telia, Ruten
Grasrotandelen
Nøkkelkort
Eiendeler/utstyr
Loddsalg/kaffesalg
Gaver fra medlemmer
Momsrefusjon
Sponsormidler
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter

Utgifter
6000
6010
6030
6050
6060
6070
6080
6090
6200
6300
6310
6340
6350
6550
6551
6700
6800
6900
6910
6950

Kjøring/Bompenger
Antennemateriell
Frivillighetsregistret
Radiomatriell/Repeater
Finanskost. DNB. Net
Kostnader drift lokalet
Eiendeler/Utstyr
Forsikringer
Samband
Leie lokalet
Telelosji Ruten/Bringen
Strøm
Loddsalg/kaffesalg
Vipps
Datautstyr
Gaver
Kontorrekvisita
Internett
Web-leie
QSL kort
SUM Utgifter
Driftsresultat
8010 Renteinntekter

Resultat
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8. Valg 2019
Valgkomiteens innstilling til valget for 2019:
Leder:

LB5SH Stian Søreng

2 år

Nestleder:

LA7VV Jan Rambech

Suppleringsvalg 1 år

Sekretær:

LB9RE Håvard Nasvik

Ikke på valg

Kasserer:

LA3WAA Tor Pettersen

Ikke på valg

Styremedlem:

LA9KOA Karl Erik Øyøygard

2 år

Varemedlem:

LA9QV Stein Olav Lund

1 år

Revisorer:

LA4CKA Ingar Horrigmo

1 år

LA7JBARolf Krog

1 år

Mangler kandidat

1 år

Mangler kandidat

1 år

Valgkomite:

Trondheim 29. januar 2019

LA9Jk Oddbjørn Moen

LA1UW Bjørn Gjerde
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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
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