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Generalforsamling for 2022 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL 

 

Dato: tirsdag 28. februar 2023 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 2022 og rapporter fra komiteene 

5. Innkomne forslag til generalforsamlingen 

6. Regnskap for 2022 med revisjonsberetning 

7. Kontingent for 2023 

8. Budsjett for 2023 

9. Valg 2023 

Trondheim, 13. februar 2023 

STYRET 

 

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjoner på gruppens hjemmeside samt 

pr. e-post til de medlemmer vi har adresser til. 

 

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, 

kontingent og valg. 

 

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene, disse finnes på gruppens 

hjemmeside: www.la2t.no. 

 

............................................................................................................................................ 

 

Fullmakt 

 

Jeg gir herved ________________________________ (navn og kallesignal) fullmakt til 

å stemme for meg på Trondheimsgruppens generalforsamling for 2021. 

 

Dato, navn og kallesignal: _________________________________________________ 

http://www.la2t.no/
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4. Årsberetning fra styret for 2022 

 

Styret i 2022: 

 

Leder:  LB5SH  Stian Søreng 

Nestleder:  LB9DG  Marius Loraas 

Sekretær:  LA7VV  Jan Stewart Rambech 

Kasserer:  LA3WAA  Tor Pettersen 

Styremedlem: LA9KOA  Karl Erik Øyøygard 

Varamedlem: LB6VI   Sanimir Handanagic 

 

 

Andre verv 2022: 

 

Huskomité: LA7VV, Jan Stewart Rambech, leder 

LA6HNA, Willy Ravnå 

LA1UW, Bjørn Gjerde, materialforvalter 

Teknisk komité: LA9QV, Stein-Olav Lund, leder 

LB9DG, Marius Loraas 

LB5SH, Stian Søreng 

Sambandskomité: LA9KOA, Karl Erik Øyøygard, leder 

LA1UW, Bjørn Gjerde 

LB6VI, Sanimir Handanagic 

Stasjonskomité: LA3WAA, Tor Pettersen, leder 

LB5RH, Runar Borge 

LB5SH, Stian Søreng 

Testkomité: LB6VI, Sanimir Handanagic, leder 

LB5SH, Stian Søreng 

Valgkomité: LA4CKA, Ingar Horrigmo 

LB0NH, Håvard Gautnebb 

Revisor: LA4CKA, Ingar Horrigmo 

LA4SM, Steffen Kirknes 

QSL-manager: LA7VV, Jan Stewart Rambech 

Hjemmeside: LB5SH, Stian Søreng 
 

Medlemmer av Trondheimsgruppen som innehar verv i NRRL i 2022: 

 

Sambandstjeneste LA9KOA, Karl Erik Øyøygard 

Repeatermanager LB9RE, Håvard Nasvik 

Eksamensvakt LA7VV, Jan Stewart Rambech 
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I 2022 tok aktiviteten i klubben tok seg kraftig opp etter pandemien og det ble igjen mulig å 

gjennomføre gruppemøter og aktivitetskvelder som tidligere.  

 

I alt har 10 styremøter blitt avholdt. Årsmøtet for 2021 ble avholdt tirsdag 22. februar. Det ble 

avholdt valg slik at kontinuiteten i styret blir opprettholdt på normal måte etter pandemien. 

 

Medlemstallet i 2022 var stabilt sammenlignet med 2021, til tross for at tre av våre medlemmer 

gikk Silent Key, og ved årets slutt talte vi 81 medlemmer, inklusive vårt æresmedlem.  

 

Gruppemøtene har igjen blitt avholdt den fjerde tirsdagen i hver måned, slik at også her er vi 

tilbake til normale tilstander sammenlignet med de to foregående år. Totalt ble 11 gruppemøter 

inkludert sommeravslutning og julemøte avholdt. 

 

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

- Med bakgrunn i suksessen til 40m 4-square ble en versjon for 80m satt opp 

- En DMR repeater har blitt bygd opp 

- Remotestyring av stasjon C fungerer meget godt også for kjøring av digitale modes 

- Sambandsgruppa holdt møter ca hver 14. dag fra mars 

Stasjonene har vært operative og i drift. Alle utestasjoner er operative.  

Det ble avholdt fire radioamatørprøver i 2022 med fire nye radioamatører som resultat. 

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, LB5SH, LB0NH, 

LA7VV 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 2022 og ønsker lykke til i 2023! 

 

Silent Key: Oddbjørn Moen, LA9JK, SK i juli; Sverre Båtnes, LA9TK, SK i august; Wilhelm 

Dahl, LA4IC, SK i november. Wilhelm var æresmedlem i gruppen. 

 

Gruppens æresmedlem: Liv Johansen, LA4YW. 

 

- Styret 

 

 

 

 

http://la2t.no/
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Medlemsstatistikk LA2T, 2000 – 2022 

 

År Kontigent Medlemmer Fullt bet. Æresmedlem ½ bet. 0-bet. 

2000 275 100 100 0 0 0 

2001 275 99 99 0 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 

2020 475 61 59 2 0 0 

2021 475 80 78 2 0 ? 

2022 475 81 81 1 0 0 
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Medlemsmøter 2022: 

 

Dato Tema Oppmøte Ansvarlig 

25/1-2022 Ekspedisjoner i og utenfor 

Trøndelag 

10 LA9QV Stein-Olav og LB5SH Stian 

22/2-2022 Årsmøte 20 LA2T 

22/3-2022 DMR 19 LB0VG Kristoffer 

26/4-2022 Antenner i borettslag 10 LB6VI Sanimir og LB5SH Stian 

24/5-2022 Sambandsøvelse 6 LA9KOA Karl 

28/6-2022 Sommeravslutning 21 LA4CKA, Ingar 

23/8-2022 4-Square antenner 10 LA3WAA Tor og LB5SH Stian 

27/9-2022 Antennesimulering 13 LA7VV, Jan 

25/10-2022 Arduino startup 15 LB5SH, Stian 

22/11-2022 N1MM, LoTW og ClubLog 10 LA3WAA, Tor 

13/12-2022 Julemøte 19 LA4CKA, Ingar 

Årsrapport web for 2022 

 
I 2022 ble det i alt publisert 35 innlegg på gruppens hjemmeside, www.la2t.no. Dette er 50% 
mer enn i 2021, men det er fortsatt rom for økt innhold. Bidrag fra medlemmer ønskes. Det 
siktes på hyppigere oppdateringer i 2023. 
 
Besøkstallene ligger fortsatt på rundt 50 unike brukere per uke. 
 
Et nytt design som er lysere og luftigere ble lansert i juli, med positive tilbakemeldinger. 
 
I oktober ble det foretatt oppgraderinger på hostingtjenesten vår, med den konsekvens at 
enkelte av våre tjenester falt ut, bl.a. aktivitetskalender, nyheter fra NRRL, samt innmelding av 
nye medlemmer. WordPress (rammeverk som websiden drives av) måtte oppgraderes da 
enkelte av tilleggene viste seg å være over 10 år gamle! 
 
En ny aktivitetskalenderen ble samtidig introdusert, som nå er mer informativ for leseren samt 
enklere å administrere. Her vil vi synliggjøre all aktivitet, QST-Trøndelag, aktivitets- og 
gruppekvelder, contests, dugnader, og møter i forskjellige komiteer. 
 
Vi bruker hjemmesiden vår til å formidle nyheter fra gruppen, og håper medlemmene fortsatt 
oppsøker denne siden for siste nytt. 
 
Stian, LB5SH 
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Rapport fra Sambandskomitéen for 2022 

 
Sambandskomitéen har i 2022 bestått av Tor LA3WAA (til 2/3), Bjørn LA1UW, Sanimir LB6VI 
(fra 2/3) og Karl LA9KOA (leder).  
 

I februar deltok Bjørn, LA1UW og Karl, LA9KOA på SambandsFaglig Forum. Her gikk de også 
kurs for å bli lokal instruktør på Nødnett. 
 
29 mars 2022  
Bjørn -1UW deltok på Nødnett dag på Værnes i regi av DSB. 
Mye skryt av Sambandstjenesten spesielt i forbindelse med Gjerdrum ulykken og sporing. 
Knyttet nye kontakter med Malvik kommune og ny sambandsleder i Røde Kort i Sør-Trøndelag. 
 

30 mars 2022. 
Vi deltok i spilløvelse på Nødnett i regi av Statsforvalter og DSB.  
Referat av spilløvelse ligger under dokumenter. 
 

12. Mai 2022.  
Møte med beredskapsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag om støtte ved utfall av 
kommunikasjon. 
 

19. Mai 2022.  
Bjørn LA1UW deltok i samhandlingsmøte mellom Politiet og FORF organisasjonen. 
Hovedemne var oppbygging av ILKO (innsatsleder KO) og gjennomgang av innspill fra FORF 
organisasjonene.  
 

24. Mai 2022  
Sambandsøvelse  
 

28 sep 2022 
Møte med besøk fra Leder i Sambandstjenesten Henrik LA6ETA 
Fosengruppen deltok med Per LAYPA via Google Meet. 
 

25. Nov 2022 
Hans Peter LB8OI og Bjørn LA1UW var i møte med Malvik kommune angående hva vi kan bistå 
med ved henselder/e-kom utfall etc. 
 

09 Des 2022 
Bjørn LA1UW  deltok i møte med Malvik Kommune og Nødnett. 
 

12 Des. 2022 
Karl Erik LA9KOA og Bjørn LA1UW deltok samhandlingsmøte mellom Politiet, Sivilforsvaret og 
FORF organisasjonene. 

 
Møter i sambandsgruppa har ca. hver 14 dag fra mars 2022.  
Informasjonsmøter, oppbygging av APRS portable digipeatere, planlegging av møte med 
Statsforvalter, planlegging av sambandsøvelse, gjennomgang og registrering av utstyr 
 
Karl Erik, LA9KOA 
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Rapport fra Huskomiteen 2022 
 
Huskomiteen har i 2022 bestått av Willy, LA6HNA og Jan, LA7VV, med velvillig hjelp fra andre 
på sporadisk basis. Siden vi har hatt et stort tilfang av radioutstyr av ulike slag fra flere dødsbo, 
så sa Bjørn, LA1UW, seg villig til å stille som materialforvalter. 
 
Vanlig rengjøring og rydding av huset har i 2022 foregått med noe ujevne mellomrom.  
 
Loftet ble i 2020 tatt i bruk som elektronikk lab, men til tross for at loftstrappen ble utbedret i 
2022, så ble lab’en lite benyttet. Dette skyldtes hovedsakelig fortsatt vanskelig og risikofylt 
adkomst og lite trivelige forhold på vinterstid, med trekk og lave temperaturer.  
 
For bedre å stimulere til ulike elektronikkprosjekter, både i regi av gruppen og for private, ble det 
derfor bestemt at arkivrommet (mellom gangen og shack’en til Stasjon A og B) skulle ryddes og 
at dette rommet i stedet skulle innredes som elektronikk lab. En elektronikk lab ble deretter 
gradvis etablert der arkivet hadde vært og tatt i bruk utover høsten og vinteren. Mulighet for 
bygging og testing av elektronikk har etter hvert blitt ganske god.  
 
Flere prosjekter i Trondheimsgruppens regi har vært gjennomført, bl. a bygging av en DMR 
repeater samt kontrollboks til 80m 4-square antennen.  Vi oppfordrer medlemmene til å ta med 
sine private prosjekter til Lialøkken for å deigne, bygge og teste dem der.  
 
I tillegg har det foregått vanlig vedlikehold rundt gruppens lokaler, så som gressklipping og 
rydding.  
 
Jan, LA7VV 
 
 

Radioamatørkurs og lisensprøver avholdt i regi av LA2T i 2022 
 
Det har heller ikke i 2022 vært holdt kurs i regi av gruppen som leder frem til amatørradiolisens. 
Kandidatene som har vært oppe til eksamen har derfor enten gjennomført studiene som et selv-
studium eller ved å følge on-line kurs som det holdt i regi av Bergensgruppen.  
 
I 2022 ble antallet spørsmål på lisensprøven doblet til 60, mot tidligere 30. Dette påvirket dem 
som gikk opp til lisens etter april. Endringen ble foretatt for å komme mer i samsvar til de 
internasjonale reglene for radioamatørlisens som Norge også er bundet av.  
 
Av de fire personene som gikk opp til den gamle prøven med 30 spørsmål var det én person 
som besto, Jonas Krymski som fikk kallesignal LB4OJ. 
 
Det var fire personer i 2022 som gikk opp til det nye prøvesettet med 60 spørsmål  
 
Av disse var det én person som besto eksamen, Svein Olav Wahlberg som fikk kallesignal 
LB5MJ. 
 
Vi gratulerer ! 
 
Jan, LA7VV. 
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Rapport fra QSL-manager 2022 
 
Det var en liten økning i antallet QSL kort som inn til Trondheimsgruppen i 2022 sammenlignet 
med 2021. Derimot ble antallet QSL kort som ble sendt til NRRL sin QSL tjeneste i 2022 mer 
enn halvert, sammenlignet med 2021.   
 
Dersom vi setter opp dette i tabellform og også tar med de tre foregående år, så ser detaljene 
slik ut: 
 
 

År Antall QSL kort mottatt Antall QSL kort sendt ut  

2019 450 600 

2020 1000 1300 

2021 2100 1950 

2022 2120 940 

 
Trenden med at stadig flere kontakter skjer via digitale modi fortsetter. Anslagsvis oppga 60 – 
70 % av de innkomne QSL-kortene i 2022 at digitale modi, hovedsakelig FT8, ble benyttet.  
 
Det er kanskje en rimelig antagelse at de som kjører FT8 og andre digitale modi i gruppen ikke i 
like stor grad benytter papir-QSL til å bekrefte en kontakt. I så tilfelle kan dette forklare den store 
forskjellen i antall mottatte og utsendte QSL-kort som ble observert.   
 
Som de tidligere år, så er det en liten håndfull medlemmer som står for det store flertallet av 
QSL-kortene. Det ble registrert mindre aktivitet fra våre gruppestasjoner i 2022 enn året før, noe 
som også ga seg utslag i at færre antall QSL kort med kallesignalene LA2T eller LN2T ble sendt 
ut. 
 
Jan, LA7VV 

 

 

Rapport fra teknisk komite 2022 

 

Gråkallen:  Oppsett for reservekraft fra batteribank er på det nærmeste ferdig, noen detaljer 

mangler. 

 I høst fikk vi problemer med støy på LA7RR-repeateren på RV56/R4. Det ble 

iverksatt peilinger som pågikk over en periode. Problemet skyldtes en radio som 

gikk med Bluetooth og som «bet seg selv i halen», startet egen sender og sendte 

ut ekko av innsignalet. Problemet var lett å løse når man fant kilden.. 

 Ny subtone på 123Hz og DTMF «A» er lagt inn for åpning av repeateren, i tillegg 

til 1750 Hz. 

Vassfjellet:   
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Bringen:  RV57 på Bringen går bra, men er lite i bruk. En tekniker har vært på siten og 

konstatert defekt 12V power til APRS. Det har ikke klaffet med tur for å bytte det 

ennå. 

 

 

Ruten: Vår tro tjener Odd Anders, LA2MPA har inspisert hytta og har konstatert at det 

står bra til der. 

Frøset:  

 

Lialøkken:  En DMR-repeater er under arbeid, den skal komme på en 70cm kanal. LB0VG 

Kristoffer leder dette arbeidet. Andre involverte er Steffen, LA4SM og Stein-Olav, 

LA9QV. Det brukes en Tait T-800 stasjon med signalbehandling av en 

Raspberry-PI 

 Medlemmer i komiteen er:  LB9DG, Marius, LB5SH Stian og LA9QV, Stein-Olav.  

LA9KOA har vært ivrig medhjelper flere ganger.  

 40m 4-square og seinere 80m 4-square arrays er satt opp, og gir meget gode 

resultater. 

 

 

Stein-Olav, LA9QV  

 
  

Rapport fra Testkomitéen for 2022 

Det var en merkbar nedgang i 2022 med hensyn til contest aktiviteter. Forklaringen ligger i en 

del problemer med innslag mellom A og B stasjonene som førte til at vi ikke kunne kjøre de to 

stasjonene samtidig. Endring av Cup regler ble demotiverende for samtlige etter at rare multi for 

nordiske contester og LN2HQ ødela både for oss og andre deltakere. I tillegg ble dessverre 

Expert PA’en ødelagt, og vi måtte bruke en manuelt tunet Ameritron PA. Et positivt og artig 

innslag var at vi har fått et par nye operatører og vi håper at dette forsetter i 2023. 

 

Vi sendte inn 55 logger, mot 149 i 2021!  Med 11026 QSO er sikret vi oss 4.plass i NRRL Cup. 

Individuelt har våre medlemmer også gjort en veldig bra jobb med ny 1.plass i Rookie klasse og 

6.plass i åpen klasse (LB6VI Sanimir) og henholdsvis, 14.plass (LB5SH Stian), 24.plass 

(LA3WAA Tor),  31.plass (LA1UW Bjørn) og 56.plass (LB0HN Håvard) i åpen klasse. Pga 

overnevnte problemer fleste contester ble kjørt fra hjemme QTH med personlig callsign. 

 

I år 2022 har gruppen (som LA2T/LN2T) deltatt i følgende contests: 

 

NRRL VINTER          LA2T             Februar      23 QSO 

CQ WPX SSB           LN2T             Mars                       1200 QSO 

CQ WW SSB            LN2T             Oktober                   2072 QSO 

NRRL TELEFONI     LA2T             November                 190 QSO 

DARC RTTY             LA2T             November                 230 QSO 
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For 2023 har vi som mål å etablere et contest team med flere medlemmer samt å satse mer på 

digitale contests (RTTY, FT8, osv).  

 

Når det gjelder klubbresultater så er målet å hevde klubben nasjonalt og internasjonalt, og 

samtidig bli blant topp 3 i NRRL Cup. En gledelig nyhet er at reglene for NRRL Cup ble endret 

slik at de blir ikke favoriserende. 

 

Contest komiteen er aktiv på sosiale medier (Facebook) der vi prøver å engasjere flere 

medlemmer for contest kjøring. Det er artig og alle er velkomne til å bli med, ta kontakt med 

Sanimir LB6VI, Stian LB5SH eller noen i styret for å bli med ! 

 

Sanimir, LB6VI 

 

 

Årsrapport Stasjonskomiteen 2022 
 
Komiteen har bestått av LA3WAA Tor, LB5SH Stian og LB5RH Runar. 
 
Komiteen har hatt nok å henge fingrene i, også i 2022. Stasjonene er i jevnlig bruk, spesielt av 
de som er ivrige på testkjøring.  
 
 
Her er et utdrag: 

  

Stasjon A: Expert 1.5K-FA sluttet å fungere i februar. Det viste seg at 
transistorene hadde tatt kvelden. LA4SM Steffen vakumloddet inn nye 
transistorer og dette fungerte helt utmerket frem til første nattøkt i 
CQWW da den helt uten forvarsel bare sluttet å virke. LA4SM 
konstaterte nok en gang at transistorene hadde gått fyken. Den er 
fortsatt til overhaling, men styret ønsker nå å selge denne da den 
kanskje er litt for spinkel i hardkjøret i contester. Ny PA vurderes. 
Forslag: Expert 2k-fa eller Acom 2000. 
 
Vi bygget en 80 m 4-square som ble montert opp på jordet. Testingen 
så veldig lovende ut, men dessverre så ble dette rasert av både vind 
og en anleggsmaskin. 
Det var veldig mange som var engasjert i dette, så den skal opp igjen 
til våren, da i en litt tyngre utgave. 
 
Vi støydempet en god del kabler o.l. med ferritt. Innslagene som vi 
hadde, er blitt betraktelig bedre om enn ikke helt borte. 

Stasjon B: Expert PA på stasjon B sluttet å virke en periode. La4SM Steffen 
skiftet ut defekt rele. Den fungere igjen utmerket. 
 
Balunen til optibeamen sluttet å fungere etter en storm i februar, men 
denne ble kjapt reparert. 
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 Rotoren viser ikke riktig retning så dette må utbedres når været tillater 
det. 
 
 

Stasjon C: Denne stasjonen brukes til Remote kjøring og blir flittig brukt av våre 
medlemmer. LB5SH Stian lager stadig nye oppdateringer for 
fjernstyringa. 
Nytt av året er at du kan kjøre FT8 med din egen programvare  for 
FT8 hjemme slik at det nesten føles som en hjemmestasjon for denne 
moden. 
AV620 ble bøyd under en storm i februar og ble reparert litt senere på 
våren. 
Ny  automatisk antenneswitch  ble satt i drift og fungerer utmerket. 

 
Tor, LA3WAA 

 

 

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen 
Det har ikke kommet inn til styret forslag for Generalforsamlingen. 
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6. Regnskap for 2022 med revisjonsberetning 

 

Driftsregnskap: 
 

 
 

  



13 
 

 

Balanse: 
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Revisjonsrapport: 
 

 
 
 
 

7. Kontingent for 2023 
 

Styret foreslår at kontingenten holdes uendret på Kr 475,-. 
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8. Budsjett for 2023 
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9. Valg 2023 

 

Til Generalforsamlingen  for LA2T for 2023 

Valgkomiteen har bestått av  LA4CKA Ingar  og LBØNH Håvard   

Vi innstiller følgende kandidater som er på valg i  2023 

 

Leder Stian LB5SH (2år) 

Kasserer Tor LA3WAA (2år) 

Varamedlem Sanimir LB6VI (1 år) 

Revisorer Steffen LA4SM og Bjørn LA1UW  (begge for 1 år) 

Valgkomite: her innstilles ingen da denne normalt skal velges av generalforsamlingen 

Valgkomiteen foreslår dermed gjenvalg av sittende styret 

Alle kandidater har vært spurt og sagt ja 

 

Blir dette vedtatt vil styret for LA2T i 2023 vil da bestå av: 

Leder Stian, LB5SH, (2år) 

Nestleder Marius, LB9DG (1år igjen) 

Kasserer: Tor, LA3WAA, (2år) 

Sekretær: Jan, LA7VV (1år igjen) 

Styremedlem Karl-Erik, LA9KOA, (1 år igjen) 

Vara: Sanimir, LB6VI, (1år) 

Revisorer: Steffen, LA4SM og Bjørn, LA1UW  (1år) 

 

Generalforsamling velger valgkomite 

 

Trondheim  18/1-2023 

 

LA4CKA Ingar       LBØNH Håvard     
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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.      
 



18 
 

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. 
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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 
 


