
Referat styremøte Bergensgruppen av NRRL 

9. april 2015 kl 1900 

Til stede: LA3QMA Kai (Formann), LA2VSA Ivar, LA6VQ Frode, LA5RTA Stian 

Kulleseid, LA2YSA Stian Espe, LB6WG Glen 

 

Her er i alle fall forslag til saker som vi må ta opp. Om dere har noe å legge til er det fint å få 

svar azap. 

1. Referatutkast fra årsmøtet er ferdig 

2. Kai har sendt inn årsrapportering til NRRL 

3. Alle: Signere dokument som gir Stian og Kai alle rettigheter til banken. Også nettbank 

4. På generalforsamlingen gav Reidar LA4XLA en gave på kr 20 000 til nytt kjøkken og toalett 
på Totland. Han har senere økt gaven med kr 10 000 til kr 30 000 under forutsetning av at 
arbeidet med kjøkken og toalett igangsettes raskt. 

Kjøkken 

Har fått tilbud fra en gulvlegger kr 17 800 inkl mva for gulvlegging. Tilbudet omfatter 
renovering, priming og sparkle, legging av belegg, kjøring og henting av belegg. Styret 
vurderte om dette skulle legges flis, men gikk bort fra dette. 

Riving av kjøkkenmøbler tar Stian K. og Tor Åge seg av. Vegger lektes ikke ut, men kles med 
MDF-plater. Fargen må være ikke-mørk og nøytral. 

LB5WG Tor Åge er blikkenslager og kan gjøre en del av jobben.  

Komfyrkursen bør oppgraderes til en selvstendig kurs på minimum 25 A.  

Varme under oppvaskmaskin vurderes, men vi er ikke innstilt på å bruke penger på varme  
under oppvaskmaskinen. 

Toalett 

Vi har fått tilbud om en gratis 130 l varmtvannstank. Styret var innstilt på at vi heller kjøper 
en liten varmtvannstank som er rask å varme opp. 

Veggen mot boden fores ut. Vinduet på badet bygges igjen og skal se ordentlig ut fra 
utsiden.  

Stian og Tor Åge fjerner også gulvet i toalettet.  

Rørlegger har gitt tilbud på kr 47 000 inkl mva., gyldig i tre måneder. Tilbudet inkluderer 
kobberrør med isolasjon, varmtvannstank, arbeid, liten vask med armatur på bad, vask på 



kjøkken. IKEA-møbler. Varmekabler er ikke inkludert, men kna sjekkes slik at vi vet hva det 
evt. vil koste. Avløp legges langs vegg slik at vi slipper å åpne gulv. 

Rørleggertilbudet sjekkes med Helge LB5WB som har en kamerat som er rørlegger.  

Varmepumpe bør inn på budsjettet for neste år.  

 

5. PRI: ferdigstille mast på Totland samt status på hva som mangler for å få ferdig det Reidar 
hadde satt som krav til gaven. 

Fundamentet ble støpt i høst og skal nå være herdet. Masten kan monteres, men ett 
bardunfeste er  

6. Status Gjensidige 

Det aller meste av utstyret er bestilt og mottatt. Det gjenstår:  

 En del montering, pakking og merking av de ulike radiosettene  

 Installasjon av Winlink på pc-er 

 Pactor, Winlink, server og radio skal monteres på Rundemanen 

 TNC og radio på Gulen 

 Generatorhuset på Totland   

7. Sette en prioritering på dugnader: 

a) Havari Bildefjell - Digipeater og D-Star 

Antennen er ok, men for svak til Bildefjell. Den kan flyttes til digipeateren på Melstveit.  

D-Star nr 2: Vi har tilbud fra NextGenTel om å montere et 5,4 GHz-samband fra Sandslimarka 
til Smørås.  

 

b) Havari repeater Ørnafjell  

Prioriteres ikke nå. Har fått bekreftet at vi kan betale for flytid fra Sjøkrigsskolen så kan vi få 
opp ting som batterier/bord etc om det står ferdigpakket. Mast blir flydd gratis. 

Bør få opp en laderegulator til vindmøllen. 

Kan få tilbud fra XXXXXX om repeater-QTH på XXXXXX, samt en 300 MB internettilkobling. 
(Intern info kun til styret og er derfor fjernet fra refferat) 

c) Rundemanen:  

Taket må ordnes.  



Antennearbeidet er knyttet til nødsambandsprosjektet.  

d) Lage en liste over ting "vanlige" medlemmer kan ta når det passer dem men som må 
gjøres. 

e) Gulen må taes før høsten.  

Her skal Winlink utstyr rigges opp samt at vi gjør eventuelt vedlikehold av eksisterende 
installasjon. 

8. Medlemsmøte.  

Dersom vi skal erstatte den defekte repeateren vil dette bety en budsjettoverskridelse som 
må behandles på medlemsmøte. Det er flere som diskuterer Yaesu sin nye digitale system 
Fusion, som et alternativ for nye repeater, siden det er en hybrid-system med både analog 
og digital. Dette kan være interessant for oss. Bør sjekke med Follogruppen hvorfor de nylig 
har demontert sin Fusion-repeater. Den nye 2 m-repeateren i Bremanger er en Fusion-
repeater. Vi bør sjekke hvilke erfaringer de har med den nye repeateren. 

UHF repeateren vår er defekt, men kan repareres. Jeg synes vi skal høre med medlemmene 
om det kan være en ide å f.eks kjøpe en digitalrepeater og sette denne på Ørnafjell. Den kan 
settes i hybrid modus og da vil den kunne brukes analog og digitalt til man får opp Internet.  

Hybrid: 

Når noen sender digitalt vil repeateren sende dette ut analogt. 

Men man mister alle de digitale funksjonene  

Digital + analog FM: 

Repeateren skjønner hva du bruker. Har du analog så sendes det ut analogt men du kan ikke 
høre hva de som benytter digitalt sier. mao analogt sendes analogt og digital sendes digitalt. 
Her er det også digital squelch slik at de som har analogt ikke vil høre "støyen" når noen 
bruker den. De som har digital radio vil også høre det analoge. 

Når det er Internet på plass burde dne settes til kun digitalt med de funksjonene dette gir. 

Kan brukes i FM modus når man er på grensen til rekkevidden iom at digitalt har man 
"kortere" rekkevidde. Man kan tyde ord i FM sus mens digitalt kutter det helt. 

Datahastighet 9600bd mens D-Star har 4800bd. 

Repeateren er forøvrig dual-band.  

9. D-Star prosjekter. Jeg har fremdeles 4 radioer som er donert til dette formål. Status? 
Stian? 



10. Vi har en del VHF radioer fra politiet som kan benyttes til APRS. 

11.  Lage en liste over låseansvarlige (kan be Helge sette opp en liste) 

Mandag 13. april LB5WB Helge -  lb5wb@outlook.com 

Mandag 27. april LA2ITA Øyvind -  monslop@gmail.com 

Mandag 11. mai LB6WG Glen -  kaldevass@hotmail.com 

Mandag 25. mai LA2YSA Stian -  espe@live.com   Trenger stedfortreder. 

Mandag 08. juni LA4XLA Reidar -   la4xla@outlook.com 

Mandag 22. juni LA6VQ Frode -  frigland@online.no 

Mandag 06. juli  (sommerferie) 

Mandag 20. juli (sommerferie) 

Mandag 03. august (sommerferie) 

Mandag 17. august LA5RTA Stian -  sku@broadpark.no 

Mandag 31. august LA3QMA Kai -  kai.gunter.brandt@gmail.com 

Mandag 07. september LA5KTA Tor Olav -  tor.olav.k@gmail.com 

Husk også: 

Helgen 10.-11. oktober ---> SAC SSB og sosial samlingshelg på Totland 

12. Alle: Sjekke alle detaljene på StyreWeb at det er riktig info ang. styret med tilgang etc 

Fadderordning for nye amatører 
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