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Generalforsamling for 2019 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 

Trondheimsgruppen av NRRL 

 

Dato: Tirsdag 25. februar 2020, 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 2019 og rapporter fra komitéene 

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen 

6. Regnskap for 2019 med revisjonsberetning 

7. Kontingent for 2020 

8. Budsjett for 2020 

9. Valg 2020 

 

Trondheim, 10. februar 2020 

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 2019.

            

Dato, navn og kallesignal: __________________________________________

http://la2t.no/
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4. Styrets årsberetning for 2019 og rapporter fra komiteene: 
 

Styret i 2019: 
Leder:    LB5SH Stian Søreng 

Nestleder:   LA7VV Jan Rambech  

Sekretær:   LB9RE Håvard Nasvik 

Kasserer:   LA3WAA Tor Pettersen 

Styremedlem:  LA9KOA Karl Erik Øyøygard 

Varamedlem:   LA9QV Stein-Olav Lund 

 

 

Andre verv 2019: 
Huskomite:   LB9RE Håvard Nasvik, leder 

   LA6HNA Willy Ravnå 

   LA7VV Jan Rambech 

 

Stasjonskomité: LA3WAA Tor Pettersen, leder 

   LB5SH Stian Søreng 

   LB5RH Runar Borge 

       

Teknisk komité: LA9QV Stein-Olav Lund, leder  

   LB9RE Håvard Nasvik 

   LB9DG Marius Loraas 

     

Sambandskomité:  LA9KOA Karl Erik Øyøygard, leder 

   LB9RE Håvard Nasvik 

   LA3WAA  Tor Pettersen 

 

Testkomité:  LB6VI  Sanimir Handanagic, leder 

       

Web-manager:  LA4YW  Liv Johansen 

 

QSL-Manager:  LB9RE  Håvard Nasvik, til november 

   LA7VV Jan Rambech, fra november 

 

Valgkomité:  LA1UW Bjørn Gjerde 

  LA4CKA Ingar Horrigmo 

 

Revisorer:   LA4CKA Ingar Horrigmo 

 

 

Medlemmer av Trondheimsgruppen som innehar verv i NRRL 2019: 
 

LA9KOA, Karl Erik Øyøygard, NRRL Sambandsledelsen 
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Årsrapport fra styret 2019 

 

Det er avholdt 12 medlemsmøter med en snittdeltagelse på knapt 13 personer, en liten 

nedgang fra året før. 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 8 til 21 personer. Styret har i 2019 

avholdt 10 styremøter. 

 

Medlemstallet ved utgangen av året var 61, inklusive våre 2 æresmedlemmer. Medlemmer 

som ikke har betalt kontingent har blitt slettet som medlem etter utgått siste frist. 

 

Oppmøtet på gruppemøtene har falt litt og noe nytt må til for å øke oppslutningen i 2020. 

 

Gruppen feiret 80 år etter grunnleggelsen i september 1939. I den forbindelse fikk vi etter 

søknad innvilget kallesignalet LG80T for bruk i 2019. 

 

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

Det er betydelig økt testaktivitet og en ny komité er etablert for dette. HF antennepark er 

betydelig overhalt. Ny radio på stasjon A er anskaffet. Alle utestasjoner er operative med 

unntak for Tydal APRS. En ny APRS node er installert på Støren. APRS i-Gate er flyttet til 

Gråkallen. 

  

Det har ikke vært avhold kurs for radioamatørprøven i 2019 pga. liten interesse. 

 

En gjennomgang av gruppens logger og QSL kort av Jan, LA7VV, viser at gruppen kan glede 

seg til mye DX framover for å komme i mål med aktuelle diplomer som DXCC. Tabellen 

viser antall DXCC for bånd og moder. 

 
 

Ellers viser styret til komitérapportene lenger bak i innkallingen. Styret takker komiteene for 

det arbeid som nedlegges.  

 

Styret takker de som kjører QST-Trøndelag hver helg hele året: LA9QV, LB9RE, LB5SH, 

LB0NH 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.  

E-post kan sendes til gruppen på la2t@la2t.no.  

 

Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i 2019 og ønsker lykke til i 2020 med 

forhåpentligvis en bedring av radioforholdene. 

 

Silent Key: Gunnar Brennelien, LA7VMA, SK i mai og Rolf Krog, LA7JBA, SK i juni.  

 

Gruppens æresmedlemmer: Liv Johansen, LA4YW og Wilhelm Dahl, LA4IC. 

 

For styret, 

Håvard, LB9RE 

sekretær 

http://la2t.no/
mailto:la2t@la2t.no
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 - 2019 
 

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

2000  275    100  100      0 0 

2001  275    99  99      0  0 

2002  300    99   99   1  0  0 

2003  300     110   87   2  6  17 

2004  330    97  84          2  6         7 

2005  330    98   87          3  4         7 

2006  330     98  91          3  4         3 

2007  330     92  88  3  1        3 

2008  330     90              86          3  0         4 

2009 350    84          79          3  0         5 

2010 350    78  73  4  0 5 

2011 400    76             72  4  0 4 

2012 400    68  65  3  0 3 

2013 450    69  67  2  0 2 

2014 450    67  65  2  0 2 

2015 450    69  67  2  0 2 

2016 450    77  65  2  0 12 

2017 450    75  59  2  0 16 

2018 450    67  63  2  2 0 

2019 475    61  59  2  0 0   

              

Medlemsmøter 2019: 
Dato   Tema (oppmøtte)    Ansvarlig/foredragsholder 

22. januar SDR Radio (13)    Tor, LA3WAA 

26. februar Generalforsamling (15)   Styret 

 

26. mars Winlink Workshop I (15)   Karl Erik, LA9KOA 

 

23. april Winlink Workshop II (12)   Karl Erik, LA9KOA 

 

28. mai Sambandsøvelse (8)    Sambandskomiteen, LA2T  

 

12. juni  Sommeravslutning (21)   Ingar, LA4CKA, Styret 

 

27. august HF radio på digitale moder (9)  Tor, LA3WAA, Stian, LB5SH 

 

24. september Sambandsøvelse (9)    Sambandskomiteen, LA2T 

 

5. Oktober Åpen dag, feiring av 80 år (9)  Styret 

 

22. oktober Jording (13)     Lars, LA3MUA 

 

26. november Contest og DX på HF (13)   Tor, LA3WAA 

 

10. desember Julemøte (17)     Ingar, LA4CKA, Styret 
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Rapport fra LA2Ts hjemmeside 2019 

 

LA2Ts hjemmeside har vært oppdatert jevnlig med informasjon og artikler i året som har gått. 

Det har vært en kraftig økning i antall notiser/artikler og referater i kalenderåret, fra 30 

innlegg i 2018 til 41 i 2019. 

Medlemmer i styret har bidratt med info og artikler til siden, slik at hjemmesiden har vært 

godt oppdatert og aktuell til enhver tid. LB5SH-Stian tok initiativ til å opprette en «Smånytt» 

spalte som mates direkte fra LA2T på Twitter, og LB9RE-Håvard har vært ansvarlig for 

aktivitetskalenderen. Stian har forøvrig bidratt med inspirasjon, ideer og løsninger til siden. 

Antall besøk på hjemmesiden i 2019 har økt med 800 i forhold til året før. Unike besøk har 

økt med 769, og tilbakevendende besøkende har økt drastisk med 510, - dvs. Hele 25 % 

økning.  

 

I tabellen øverst ser vi at sidevisningen i løpet av 2019 var på 15.338 besøkte artikler/sider 

totalt (mot 14.538 året før). Besøkene på la2t.no fordelte seg på i alt 7.759 ulike brukere (mot 

6.990 i 2018), og 2.591 har vært gjengangere (mot 2.081 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. 

 

Undertegnede vil få rette en stor takk til alle som har bidratt til å holde la2t.no oppdatert og 

aktuell. 

 

LA4YW – Liv 

(webansvarlig - la2t.no) 
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Rapport fra Huskomitéen 2019 
 

Huskomiteen har i år bestått av Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA og Jan, LA7VV.  

 

Det er foretatt vanlig rengjøring og rydding i huset hele året. Det er kjørt bort 8 tilhengerlass 

med diverse materiell, hovedsakelig fra loftet. 

 

Det er imidlertid en utfordring å holde gangen ryddig siden det gjerne kommer inn utstyr som 

kan ha nytteverdi. Det er også en utfordring å holde verkstedet ryddig. 

 

Det er utført vanlig sommervedlikehold på utsiden av huset med klipping av gress og 

planering etter vinterens brøyting.  

 

Det er felt trær oppover i bekkdalen i nærheten av mast A for å gi bedre plass til ny 160m 

inverted L. 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:  Flere turer opp dit har vært foretatt i løpet av fjoråret. Rack med vårt utstyr ble 

flytta, da Telenor skulle gjøre oppgraderinger på strømforsyning. 

 Vi har også fått en 48V kurs fra den nye batteribanken Telenor har satt opp. 

Det er gjort klart for batteridrift fra 48V via omformere til våre 

spenningsnivåer. Det gjenstår å få redegjort situasjonen om det skulle bli 

langvarige strømbrudd. 

HF node for Winlink kjører fint fra Gråkallen og har godt samband. I tillegg 

kjøres en x-band 2m/70cm link til å kunne kjøre Oppdals-repeateren, og en 

70cm stasjon for å kunne få aksess til Winlink lokalt i Trondheim.  

Bringen:  Det er ikke foretatt vedlikehold her i år. Repeateren går bra, stort sett. APRS er 

QRT og trenger vedlikehold. 

Oppdal: LA7ORR går fint, og kan også kjøres lokalt med UHF x-band link, da 

dekningen fra Oppdal i Trondheimsområdet ikke er særlig god, naturlig nok. 

Ruten: R6 kjører stort sett feilfritt uten vedlikehold. En amatør fra Hemne har vært 

oppe og inspisert hytte og mast. Vi fikk rapport om ødelagt hengelås på døra, 

som ble bytta. Nøkler ble sendt til Telia i Nydalen, etter instruks fra dem.                                            

Det er stort behov for utvendig vedlikehold av repeater-brakka på Ruten. Beis 

er gjort klar, og det ble etterlyst dugnadsgjeng til dette. Det er påkrevd å få 

dette gjort straks vær og føre gjør dette mulig. 
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Frøset: En APRS-node LD7TG-1 ble plassert i Telenors site på Frøset for å dekke 

Støren og Gauldalen bedre. 

Lialøkken: Expert 1K PA-trinn havarerte, og er under utbedring. 

 

 Deltakerne i komiteen er: LB9RE, Håvard og LA9QV, Stein-Olav.  

LA9KOA har vært ivrig medhjelper flere ganger, spesielt med konfigurering av 

dataoppsett. Vi etterlyser yngre krefter i komiteen, vår gjennomsnittsalder er 

høy. 

 

 LA9QV Stein-Olav, 24.01.2020 

 

 

Rapport fra Sambandskomitéen for 2019 
 

Sambandskomitéen har i år bestått av Håvard LB9RE, Tor LA3WAA og Karl 

LA9KOA (leder). Karl tok over som leder etter Håvard i mars. 

Vi har i 2019 arrangert to sambandsøvelser, i mai og september. Tema var meldingsutveksling 

ag bruk av taktiske kallesignaler (LE2Ux) Hver av øvelsene hadde 8-9 deltakere og ble stødig 

ledet av Tor LA3WAA. Primærsamband var 2m, både over repeater og direktesamband. På 

siste øvelse var de fleste deltakere også QRV på HF, selv om enkelte hadde litt problemer 

med å få rigget gode antenner i felt. 

 

Det har dessverre ikke vært noen nasjonale sambandsøvelser i 2019. Karl LA9KOA deltok for 

LA2T på nasjonalt ledermøte i Sambandstjenesten på Lillestrøm første helgen i oktober og ble 

der valgt inn i den nye ledelsen. Bjørn LA1UW og Karl LA9KOA deltok også på fagdag 

samvirke over nødnett i politidistriktet på Stjørdal i november. 

 

Vi har gjennomført to workshops i Winlink på gruppemøtene i mars og april. 

Utover sommer og høst kranglet APRS IGate på Lialøkken. Denne kjørte på en gammel 

Windows bærbar, og var moden for utskifting. Siden vi nå har Internett til Gråkallen ble den 

nye IGate, en Microsat WX3in1, plassert der. Denne erstattet en digipeater som stod der 

tidligere. 20. oktober fikk vi satt i drift en ny APRS digipeater på Støren / Frøset, LD7TG-1. 

Denne hjelper godt på dekningen i et ellers vanskelig område. 

 

Videre har vi fått satt opp en lokal APRS kartserver på gruppelokalet. Denne kjører samme 

programvare som aprs.no, og er tenkt som reserve for denne hvis Internett er nede. Den lokale 

kartserveren er derfor kun tilgjengelig når man er tilkoblet nettet på LA2T. 

 

Helt på tampen av fjoråret ble LA2T sammen med Stjørdalsgruppen invitert i beredskapsmøte 

hos Stjørdal kommune. Tema her var krisesamband ved bortfall av strøm og kommunikasjon. 

Dette ble et fruktbart møte, og det er allerede avtalt flere møter. 

 

Karl LA9KOA 
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Årsrapport Stasjonskomiteen 2019 
 

Komiteen har bestått av La3waa Tor, Lb5sh Stian og Lb5rh Runar. 

 

Komiteen har hatt nok å henge fingrende i, også i 2019. 

Stasjonene er i jevnlig bruk, spesielt av de som er ivrige på testkjøring. 

 

Vi fikk tildelt signaturen LG80T på vårparten og med denne så økte også aktiviteten. 

Vi fikk logget ca. 10 000 qso’er med den. 

 

Etter en del innslag mellom stasjonene ble det besluttet at ICOM 7300 måtte vike plassen til 

Yaesu 950. Resultatet var oppmuntrende og vil bli permanent inntil videre. 

 

Vi utførte en del vedlikehold som vi bare må gjøre etter vinterens herjinger. 

Ny styringskabel til rotor i mast B, samt nye bolter til rotor som hadde løsnet og delvis 

forsvunnet. 

 

Beamen på mast A måtte vi ned med og fikk den delvis overhalt og tunet bedre for 40 m SSB. 

Ny galge og nytt oppheng for 80 m i samme mast og tunet inn med godt resultat for SSB. 

160 m fikk ny antennetråd og nye eleverte radialer. Antennen er veldig bredbåndet, men vi 

har ikke fått den testet mot skikkelig lang DX ennå. 

 

Balunene for windomantenne ble skiftet grunnet skader. I løpet av høsten så fikk vi donert 

«nye» Pc’er fra NTNU. Dette medførte ett voldsomt arbeid for enkelte av oss da alt måtte 

konfigureres på nytt da det var så som så med backup!! 

 

Dessverre så tok vårt Expert PA trinn kvelden tidlig på høsten og det er til radiodoktoren i 

skrivende stund. 

Dette er ett meget kompakt og tungt trinn, lite servicevennlig, men dypt savnet!! Lykke til 

med doktoreringen Stein Olav!! 

 

Vi har pga dette tatt i bruk våre gamle AL-80 som fungerer utmerket og det er innkjøpt nye 

rør til dem, men de er tungvinte i disse automatiseringstider. 

 

Vi fikk også kjøpt inn lavpassfilter til stasjon A som viser seg å være helt supre. 

Stasjonskomiteen vil kjøpe inn ett til av samme type for bruk på stasjon B i 2020. 

Stasjon C vil da kunne brukes med våre gamle filter når den brukes til multeplukking i store 

tester. 

 

Stasjonskomiteen takker alle som har bidratt!! Ingen nevnt, men ei glemt!! 

 

Trondheim 28.1.2020 

Stasjonskomiteen 
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Årsrapport Testkomitéen 2019 

Etter mange år med ”tørke” på testaktiviteter, var 2019 var en gledelig endring. Nye 

aktiviteter startet med telefonitesten 2018 hvor vi tok 1.plass i kategori C. Dette injisert en 

veldig bra test aktivitet. 

Med primus motor Stian LB5SH, som startet nesten alene, kom etter hvert flere av klubbens 

medlemmer med på tester. 

I år 2019 har vi deltatt i følgende tester: 

Contest Callsign Måned Poeng QSO Effekt Dato/Tid lastet opp 

CQ-WPX-SSB LG80T 3 962 962 HIGH 09.04.2019 16.41.21 

OKOM-DX-SSB LB0NH 4 14 7 QRP 14.04.2019 14.37.46 

SP-DX LB0NH 4 10 5 QRP 08.04.2019 16.44.11 

ARI-DX LG80T 5 69 69 HIGH 08.05.2019 10.10.43 

CQ-M LB0NH 5 18 9 QRP 12.05.2019 15.52.48 

SMP-MAY LB0NH/P 5 18 12 LOW 19.05.2019 15.57.52 

KING-OF-SPAIN-SSB LB0NH/P 6 6 3 QRP 23.06.2019 19.53.03 

KING-OF-SPAIN-SSB LG80T 6 268 268 HIGH 25.06.2019 21.50.59 

KING-OF-SPAIN-SSB LG80T 6 268 268 HIGH 24.08.2019 21.12.09 

EUHFC LB5SH 8 36 24 LOW 04.08.2019 09.55.08 

SMP LB0NH/P 8 24 12 QRP 18.08.2019 17.02.47 

YO-DX-HF LG80T 8 205 205 HIGH 25.08.2019 14.12.13 

AF-ALL-MODE-DX LG80T 9 24 24 HIGH 23.09.2019 00.07.43 

DARC-WAEDC-SSB LG80T 9 90 90 HIGH 16.09.2019 00.49.11 

NRRL-FIELDDAY LB0NH/P 9 40 27 LOW 08.09.2019 15.42.30 

RSGB-DX LB0NH 10 9 6 LOW 06.10.2019 15.03.16 

SAC-SSB LG80T 10 1276 638 HIGH 13.10.2019 14.13.26 

WAG LB5SH 10 93 62 LOW 20.10.2019 17.05.46 

WAG LB0NH 10 10 5 QRP 23.10.2019 19.16.55 

CQ-WW-SSB LG80T 10 1276 1276 HIGH 28.10.2019 09.53.23 

UKRAINIAN-DX LB6VI 11 26 17 LOW 03.11.2019 12.56.12 

UKRAINIAN-DX LB0NH 11 18 12 LOW 03.11.2019 14.36.39 

LZ-DX LG80T 11 42 42 HIGH 17.11.2019 13.55.46 

NRRL TELEFONITEST LG80T 11 246 123 HIGH 17.11.2019 20.31.38 

RAC LG80T 12 50 50 HIGH 28.12.2019 21.11.38 

FT8-RU LA2T 12 344 229 LOW 09.12.2019 08.29.21 

XMAS LG80T 12 32 32 HIGH 26.12.2019 12.14.32 

Totals   
  

5474 4477   
 

      

 

I Norges cup (NRRL) er vi på 6.plass og i individuell rookie klassen har vi gjort ”rent bord” 

med 1.plass til Stian LB5SH, 2. plass til Sanimir LB6VI og 4. plass til Håvard LB0NH. 

Etter dette ble det, på slutten av 2019, at styret etablerte en Testkomité, med Sanimir LB6VI 

som leder. 

Følgende medlemmer har vært med på årets contester fra Lialøkken, fra hjemme eller 

portabel: 
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Stian LB5SH, Sanimir LB6VI,Tor LA3WAA, Håvard LB9RE, Jan LA7VV,Karl Erik 

LB9KOA, Håvard LB0NH og Bjørn LA1UW. 

Styrets tiltak og interesse har allerede vist resultater. I starten av år 2020 for januar, har vi 

deltatt i 5 tester, med 939 QSOer og ligger foreløpig på 2. plass i Norges Cupen. 

Testkomitéen er aktivt på sosiale media (FB) og prøver å engasjere flere medlemmer for 

testkjøring. 

For år 2020 har vi som mål å etablere LN2T Test Team, starte med digitale contester (RTTY, 

FT8, osv.), prøver å organiserer Morse kurs og flere tema kvelder for testkjøring, digitale 

tester og teststrategi. 

Når det gjelder klubbresultater er målet å bli blant de 3 beste klubber i Norges Cup, 

Individuelt er målet en 1. plass i rookie klassen for et medlem og mellom de 5 beste i 

individuelt klassen. For å nå dette målet, er vi også avheng av CW kjøring med lav effekt 

(100W) eller QRP som gir oss flere poeng i Norges Cupen. 

Tester er artig og alle er velkomne til å delta, ta kontakt med Sanimir LB6VI, Stian LB5SH 

elle noen av styremedlemmene. 

For Testkomitéen  

Sanimir, LB6VI 

 

 

Radio-amatør kurs i LA2T's regi høsten 2019. 
 

Det har ikke vært avholdt kurs i 2019. 

 

Styret 

 

Rapport fra QSL manager 2019 
 

Undertegnede tok over fra Håvard, LB9RE, som QSL-manager for LA2T i november 2019. 

 

Statistikken for 2019 viser en markant økning i antall QSL-kort inn til gruppen, idet det kom 

inn mer enn tre ganger så mange QSL-kort til gruppen i 2019 som i 2018. Utenom kortene 

som gikk til LA2T, så gikk de aller fleste til noen ganske få av våre medlemmer som aktivt 

benytter QSL-kort. 

 

Når det gjelder utgående QSL-kort, så var det derimot kun en liten økning i antallet kort i 

2019 i forhold til året før. Igjen var det et par av LA2T sine medlemmer som sto for de aller 

fleste kortene som ble sendt ut. 

 

Antallet QSL-kort som ble mottatt kontra antallet kort som gikk ut i 2019 var ganske likt. 

 

 

Jan, LA7VV 
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5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen 
 

Det har ikke kommet inn til styret forslag for Generalforsamlingen.  
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6. Regnskap for 2019 med revisjonsberetning 

Konto   Resultat 2019 Budsjett 2019 

Telia, Ruten   40791 40700 

Grasrotandelen   2930,85 5000 

Nøkkelkort   300 0 

Eiendeler/utstyr   4951,43 5000 

Loddsalg/kaffesalg   13064,19 10000 

Gaver fra medlemmer   16618 0 

Momsrefusjon   7009 5000 

Medlemskontingent   29075 30000 

Sum driftsinntekter   121039,47 95700 

Kjøring/ bompenger   0 2000 

Antennemateriell   0 500 

Frivillighetsregisteret   0 135 

Repeaterkomiteen   2662,31 13000 

Finanskost. DNB. Net   892 1000 

Kostnader drift loka   3596 0 

Eiendeler/Utstyr   8279,25 15000 

Forsikringer   6810 6700 

Stasjonskomiteen   3199 0 

Samband   1537 0 

Leie av lokalet   15216 16000 

Telelosji Ruten/Bringen   0 5600 

Strøm   10868 12000 

Loddsalg/kaffesalg   11085,56 9000 

80-Årsjubileet   963,2 0 

Vipps   144,71 0 

Datautstyr   572 10000 

Kontorrekvisita   0 500 

Internett   394 6000 

Porto   425 0 

QSL kort   773 1000 

SUM   67417,03 98435 

Renteinntekter   110,47 0 

Resultat   53732,91 2735 

 

Balanse 2019 2018 

Kasse 2021,02 8550 

Bank 224818,9 164557,03 

Sum eiendeler 226839,9 173107,03 

Egenkapital 173107 173107,03 

Beregnet resultat 53732,91   

Ny egenkapital 226839,9 173107,03 
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Revisjonsberetningen for regnskapet 2019: 

 

 

7. Kontingent for 2020 

 

Styret foreslår at kontingenten holdes uendret på Kr 475,-. 

 

Styret begrunner dette med lav prisstigning i henhold til konsumprisindeksen og at kontingent 

ble økt i 2019. 
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8. Budsjett for 2020 
 
Konto   Resultat 2019 Budsjett 2020 

Telia, Ruten   40791 41000 

Grasrotandelen   2930,85 6000 

Nøkkelkort   300   

Eiendeler/utstyr   4951,43 5000 

Loddsalg/kaffesalg   13064,19 11000 

Gaver fra medlemmer   16618   

Momsrefusjon   7009 4000 

Medlemskontingent   29075 27000 

Sum driftsinntekter   121039,47 94000 

Kjøring/ bompenger   0 2000 

Antennemateriell   0 500 

Frivillighetsregisteret   0 135 

Repeaterkomiteen   2662,31 6000 

Finanskost. DNB. Net   892 1000 

Kostnader drift loka   3596   

Eiendeler/Utstyr   8279,25 15000 

Forsikringer   6810 7000 

Stasjonskomiteen   3199 50000 

Samband   1537   

Leie av lokalet   15216 16000 

Telelosji Ruten/Bringen   0 5600 

Strøm   10868 10000 

Loddsalg/kaffesalg   11085,56 10000 

80-Årsjubileet   963,2   

Vipps   144,71   

Datautstyr   572 4000 

Kontorreksvisita   0 500 

Internett   394 2000 

Porto   425   

QSL kort   773 1000 

SUM   67417,03   

Renteinntekter   110,47   

Resultat   53732,91 -36735 
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9. Valg 2020 
 

Valgkomiteens innstilling for valget for 2020: 
 

Leder:   LB5SH Stian Søreng   Ikke på valg 

 
Nestleder:  LA7VV  Jan Rambech  Gjenvalg 2 år 
 
Sekretær:  LB9RE Håvard Nasvik  Gjenvalg 2 år 
 
Kasserer:   LA3WAA Tor Pettersen  Ikke på valg 
 

Styremedlem:  LA9KOA Karl Erik Øyøygard  Ikke på valg 
 

Varamedlem: LA9QV Stein-Olav Lund  Gjenvalg 1 år 
 

Revisorer:  LA4SM Steffen Kirknes  Nyvalg 1 år 
   LA4CKA Ingar Horrigmo  Gjenvalg 
 

Valgkomite:  LA4CKA Ingar Horrigmo  Gjenvalg 

LA1UW Bjørn Gjerde   Gjenvalg  

 

 

 

Trondheim 17. januar 2020 
 

LA4CKA Ingar Horrigmo 

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 

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 
 

 

 


