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Referat fra 
Generalforsamling i Bergensgruppen av NRRL 

12. februar 2015 kl 18.00 
på Kronstad Hovedgård, Bergen 

 
Sakliste 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Styrets årsberetning med vedlegg 
3. Revidert årsregnskap 
4. Ansvarsfrihet for styret 
5. Budsjettforslag 
6. Innkomne forslag 
7. Valg 

 
 
Velkommen 
 
Møtet begynte kl 1815. Styreleder Kai LA3QMA ønsket velkommen til de 18 medlemmene 
som hadde møtt frem (LB9N Oskar, LA1TNA Per-Dagfinn, Ole Heggø, LA2WSA Håkon, LA1APA 
Are Mikal, LB0K Peter, LA9IG Knut, LB7H Trygve, LA3QMA Kai, LA7CFA Øystein, LA5RTA Stian, 
LA1DP Erik, LA2ITA Øyvind Monsløp, LA2VSA Ivar, LA8PDA Ole Jonny, LA6IHA Asle og LA6VQ 
Frode, LB2AG Jan. Ytterligere to medlemmer, LA7USA Bjørn Otto og LA4XLA Reidar, sluttet 
seg til etter møtestart, slik at tilsammen 20 medlemmer deltok. 
 
Frode LA6VQ ble valgt til som referent. 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 
 
2. Styrets årsberetning med vedlegg 
Styreleder gikk gjennom styrets årsrapport. Spørsmål og kommentarer ble besvart.  
 
Styreleder gikk deretter gjennom delrapporter fra gruppeansvarlige og vervinnehavere. 

 Læreboken er god mottatt og er utsolgt fra NRRL. Nytt opplag er i arbeid og kommer i 
løpet av få uker. Andre NRRL-grupper har nå aktivisert seg med ulike 
undervisningsverktøy.  

 Websidene er oppdaterte og er blitt tjenlige, men det trengs mer innhold fra 
medlemmene. 

 Ørnefjell-repeateren (70 cm) har blitt oppgradert med vindmølle og batterier og 
fungerer.  

 Det er rom for mer aktivitet på contest-siden. Stasjonen og QTH på Totland er et godt 
utgangspunkt for contest-kjøring, og tåler en god del høyere aktivitet. 

 Totlandshytten er greit oppgradert med nytt møblement. Shetlandshytten er kraftig 
oppgradert og utstyrt med HF-radio, som fungerer bra.  

 Digipeaterne har gått stort sett greit gjennom hele året. På Stord og flere andre steder 
i fylket har det nå åpnet seg en mulighet for å plassere digipeatere i Norkring-master, 
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noe som vil forbedre dekningen kraftig. 

 Ørnefjell har fungert bra frem til lynnedslag slo den ut før jul.  

 Rundemanen trenger en bedre løsning for redusere støy som har vært problematisk i 
perioder. Det er gjort en del tiltak for å redusere støy og forbedre sikkerheten, bl.a. 
lynavleder og bedre strømtilførsel.  

 Totland har fått nytt PA-trinn som fungerer fint. Nytt mastefundament er klart til mast 
for moonbounce, satellitt og meteorkjøring.  

 QSL-tjeneste har gått jevnt og trutt gjennom året, med enkelte med svært stor 
aktivitet. 

 JOTA-helgen i høst forløp greit med 16 aktive speidere på Totland, 14 på Laksevåg og 
20 på Askøy LA1ASK.  

 Tall Ships’ Races ble markert med et spesialkallesignal LA5TSR fra Strandkaien i 
samarbeid med Sjøfartsmuseet.  

 Fyrene, AIS-, FlightRadar-, Echolink-, D-STAR-  og APRS-installasjonene har gått jevnt 
med unntak av strømbrudd. 

 Nødsambandsgruppen har hatt høy aktivitet og engasjert seg i mange fora der nød- 
og beredskapstemaer har vært diskutert. I samarbeid med Firdagruppen har vi fått 
innvilget kr 250 000 fra Gjensidigestiftelsen til beredskapsutstyr, som vil kreve mye av 
gruppen gjennom 2015. 

 Kursvirksomheten var den første som fikk benytte den nye læreboken og var fornøyd 
med den. Det var et visst frafall i løpet av vårens kurs, men fire kandidater tok 
lisensen. Årets kurs har startet med 12 deltakere. 

 
Det var ikke ytterligere kommentarer til delrapportene. 

 
3. Revidert årsregnskap 
 
Kasserer Trygve LB7H gikk gjennom regnskapet for 2014. Generalforsamlingen gjorde en 
mindre justering, der balanseposten «Inventar» ble avskrevet med kr 3 000, i tråd med den 
avskrivingsposten som var belastet i resultatregnskapet. Det var ingen spørsmål til 
regnskapet.  
 
Årsmøtet godkjente regnskapet enstemmig. 
 
4. Ansvarsfrihet for styret 
 
Årsmøtet gav styret ansvarsfrihet (ved akklamasjon). 
 
5. Budsjettforslag 
 
Kasserer Trygve LB7H gikk gjennom budsjettet for 2015. Gruppens inntekter budsjetteres til 
rundt kr 80 000, mens løpende utgifter budsjetteres til kr 49 000. Styret ønsker å fokusere på 
oppgradering av toalett og kjøkken, samt nøkkelsystem på Totland. Toalett og kjøkken er 
kostnadsregnet til ca kr 50 000, samt kr 10 000 for nøkkelsystem. Styret ønsker å 
gjennomføre både toalett- og kjøkkenoppgradering samlet, slik at våtromskrav kan ivaretas 
for begge rom samtidig. Styret ser det imidlertid ikke som forsvarlig å legge ut mer enn kr 
30 000. De resterende kr 20 000 må derfor komme gjennom egeninnsats og/eller annen 



3 

 

finansiering. Alternativt må oppgraderingen deles slik at toalett oppgraderes i 2015, mens 
kjøkken må vente til 2016. Dette vil trolig medføre noe fordyrende merarbeid. Det er også en 
viss risiko for at det kan påløpe merarbeid dersom det skulle vise seg at ramme eller bjelker 
må skiftes pga. fuktighet eller råte. 
 
Årsmøtet var samstemt i at det var mest hensiktsmessig å oppgradere både toalett og 
kjøkken samtidig, og at nøkkelsystemet i tilfeller kunne vente. 
 
Reidar LA4XLA tok ordet og opplyste at han ville bidra med kr 20 000 til oppgraderingen, 
under forutsetning av at toalett og kjøkken oppgraderes i år. 
 
Knut LA9IG ønsket også å bidra og gave et betinget tilsagn om kr 10 000, og ville komme 
tilbake med en bekreftelse. Årsmøtet uttrykte sin takknemlighet overfor begge bidragsyterne 
med applaus. De to gavene betyr at både toalett, kjøkken og nøkkelsystem kan gjennomføres 
i 2015 innenfor et balansert budsjett. Årsmøtet ønsket at oppgraderingen av kjøkken og 
toalett ble prioritert foran nøkkelprosjektet, slik at man har god kontroll med 
oppgraderingskostnadene før man igangsatte nøkkelprosjektet. 
 
Styrets forslag til budsjett med korreksjoner for de to gavene på til sammen kr 30 000 ble 
deretter vedtatt enstemmig. 
 
6. Innkomne forslag 
LA5KTA Tor Olav hadde fremmet forslag om at årsmøtet skulle pålegge styret å gjøre 
styrereferatet og møtekalender tilgjengelig for medlemmene. Forslag fra LA5KTA Tor Olav ble 
tatt opp til diskusjon.  
 
Frode LA6VQ foreslo at årsmøtet, i stedet for å «pålegge» styret, heller uttrykte et ønske om 
at innkallinger, referater og styrekalender ble gjort tilgjengelig for medlemmene på gruppens 
hjemmesider.  Gruppens webansvarlige LA4XLA Reidar bekreftet at deler av hjemmesiden 
kan begrenses for medlemmer. Det var derfor stemning for at referater, mm. ble gjort 
tilgjengelig for medlemmene på sider som krever innlogging.   
 
Årsmøtet forkastet forslaget fra LA5KTA Tor Olav. 
 
Årsmøtet vedtok enstemmig forslaget fra LA6VQ Frode. 
 

*** 
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7. Valg 
 
Generalforsamlingen skulle velge formann for ett år, to styremedlemmer og ett styremedlem 
for to år. I tillegg skulle det velges revisor og valgkomite for ett år. 
 
Styret 
 
Formann: LA3QMA Kai ble valgt ved akklamasjon. 
 
Skriftlig avstemning gav slikt resultat: 
LA5RTA Stian Kulleseid 20 stemmer 
LA2ITA Øyvind Monsløp 17 stemmer 
LB6WG Glen Waldron  15 stemmer 
LA5KTA Tor Olav Kristensen 5 stemmer 
 
Som nye styremedlemmer ble således valgt LA5RTA Stian og LA2ITA Øyvind. 
Som ny varamann ble valgt LB5WG Glen.  
 
Formannen takket de uttredende styremedlemmer LB7H Trygve og LA4BSA Geir og 
varamedlem LA7ESA Oddmund for innsatsen i styret. 
 
Etter dette består styret av følgende: 
 
Formann  LA3QMA Kai Günter Brandt  valgt til generalforsamling 2016 
Styremedlemmer: 
  LA2VSA Ivar Kjøs  valgt til generalforsamling 2016 
  LA6VQ Frode Igland  valgt til generalforsamling 2016 
  LA5RTA Stian Kulleseid valgt til generalforsmaling 2017 
  LA2ITA Øyvind Monsløp  valgt til generalforsamling 2017 
Varamedlemmer 
  LA2YSA Stian Espe  valgt til generalforsamling 2016 
  LB5WG Glen Waldron  valgt til generalforsamling 2017 
 
Revisor  
 
Som revisor ble LA8PDA Ole Jonny gjenvalgt. 
 
Valgkomite 
 
Som valgkomite ble valgt LA4XLA Reidar og LB9N Oskar. En plass i valgkomiteen er vakant. 
Styret ble bedt om å prøve å finne interesserte kandidater til å fylle valgkomiteen. 
 

*** 
 

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 2130. 
 

LA6VQ Frode Igland, referent 


