LOVER FOR HAMARGRUPPEN AV NRRL
Vedtatt på årsmøte 2007.

1. NAVN OG FORMÅL

1.1. Hamargruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en sammenslutning av
radioamatører i Hamar-regionen.
1.2. Gruppens formål er å arbeide for:
1.2.1.Amatørradioens fremme.
1.2.2.Dyktiggjøre medlemmene som radioamatører.
1.2.3.Ivareta medlemmenes interesser.

2. MEDLEMSKAP
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Søknad om medlemskap skal skje skriftlig.
Medlemskapet godkjennes av styret.
Et hvert medlem av NRRL kan opptas som medlem i gruppen.
Så fremt ligaens (NRRL) lover tillater det, kan gruppen ta inn lisensiert radioamatør
som medlem, inntil to år, uten at denne står som medlem av NRRL. Slik medlem har
ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret.
2.5. Aktivt medlemskap kan gis til den som innehar sendelisens, eller er godkjent aktiv
medlem av NRRL (LAM).
2.5.1. Aktivt medlemskap gir stemmerett hvis medlemskontigenten er betalt i henhold til
de regler som er beskrevet i paragraf 4.
2.5.2.Passivt medlemskap kan gis til den som uten å være lisensiert medlem, vil støtte
gruppes arbeid og fellesskap.

3. STYRET
3.1. Styret består av:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Første vararepresentant kombinert valgkomite medlem
Andre vararepresentant kombinert valgkomite leder.
3.2. Alle medlemmer av styret velges for en periode av to år.
3.3. Styret velges av gruppes årsmøte.
3.4. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.
3.5. Årsmøte skal velge styremedlemmer slik:
3.5.1.Leder, kasserer og første vararepresentant kombinert valgkomite medlem velges for
samme periode. Leder må inneha senderlisens.
3.5.2.Nestleder, sekretær og andre vararepresentant kombinert valgkomite leder velges
for samme periode.
3.6. Ingen kan mot sin vilje være medlem av styret i mer enn to år.
3.7. Styret har som ansvar å oppnevne/utnevne etter behov andre managere, som for
eksempel:
3.7.1.QSL manager.
3.7.2. Kontaktperson Samband Mjøsa / Ansvarlig for repeatere og digipeatere.
3.7.3.Nødsamband manager / Kontaktperson mot FORF og andre myndigheter.
3.7.4.Ansvarlig for signaturen LA3R (gruppestasjonen).

4. KONTINGENT
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kontingenten fastsettes av årsmøte.
Kontingenten gjelder for kalenderåret.
Kontingenten forfaller 31. mars i det året det betales kontingent for.
Har ikke medlemmet betalt kontingenten innen tre måneder, dvs. innen 30. juni i det
året det skal betales kontingent for, opphører medlemskapet.

5. ÅRSMØTE

5.1. Årsmøte skal avholdes så tidlig på året, som praktisk mulig og senest 20. mars.
5.2. Innkalling til årsmøtet meldes på lokal QST-LA og på gruppens hjemmeside senest 14
dager før møtet skal avholdes. Sakspapirer publiseres på gruppens hjemmeside. De av
medlemmene som ønsker papirkopi av sakspapirene må kontakte styret.
5.3. Et hvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.
5.4. Stemmerett har tilstedeværende aktivt medlem, som har sitt medlemskap i orden. Dvs.
oppfyller de krav og ordninger, som er beskrevet i paragraf 4 og 7.
5.5. Det velges ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
5.6. Årsmøte skal få seg forelagt og ta stilling til:
5.6.1.Styrets beretning.
5.6.2.Regnskap for driftsåret.
5.6.3.Revisjonsberetning.
5.6.4.Budsjettforslag for kommende år.
5.6.5.Kontingent.
5.6.6. Innkommende forslag.
5.7. Valg
5.7.1.Det skal foretas valg. Dette skal foregå skriftlig hvis tilstedeværende medlem med
stemmerett krever det.
5.7.2.Bare medlem med stemmerett kan velges inn i styret.
5.7.3.Årsmøte skal foruten medlemmer til styret også velge, to revisorer med funksjons
tid på to år. De to revisorene velges annethvert år, for å unngå to helt nye revisorer i
samme periode.
5.8. Stemmetall. Samtlige beslutninger på årsmøte skal normalt avgjøres med simpelt
flertall. Dette gjelder ikke saker som behandler lovendringer eller oppløsning av
gruppen. Her gjelder stemmetall som er beskrevet i paragraf 5.8.1.
5.8.1.Ved lovendring og forslag om oppløsning av gruppen kreves 2/3 flertall av de
tilstedeværende medlemmer med stemmerett.
5.9. Innkommende forslag. Årsmøte skal behandle innkommende forslag, som er kommet
styret i hende innen den tidsfrist som er satt i paragraf 5.9.1.
5.9.1.Tidsfrist for innkommende forslag. Forslag som skal behandles på årsmøte må være
styret i hende senest 7 dager før årsmøte avholdes.

6.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

6.1. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når:
6.1.1.Styret ønsker det.
6.1.2.1/3 del av gruppes stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
6.2. Innkallingen skal skje skriftlig minst 14 dager før det ekstraordinære årsmøte skal
avholdes.
6.3. I innkallingen skal det gå klart frem hvilke saker som skal behandles.
6.4. Det ekstraordinære årsmøte skal ikke ta stilling til andre saker enn de saker
innkallingen gjelder.

7. EKSKLUSJON
7.1. Viser et medlem en opptreden som styret mener er skadelig for gruppen eller NRRL, kan
medlemmet miste sitt medlemskap i gruppen.
7.2. Ved eksklusjon av et medlem kreves det en enstemmig styrebeslutning.
7.3. Eksklusjon meddeles medlemmet skriftlig og rekommandert. Styret skal i eksklusjons
brevet gi en saklig begrunnelse for eksklusjonen.
7.4. Påanke av eksklusjon:
7.4.1.Ekskludert medlem kan påanke styrets beslutning på første avholdte årsmøte.
7.4.2.Ekskludert medlem kan påanke styrets beslutning til Hovedstyret i NRRL.
7.5. Styret plikter under hele eksklusjons prosessen å holde Hovedstyret i NRRL informert
med skriftlig rapportering samt kopier av korrespondansen mellom styret og det
ekskluderte medlemmet.

8. OPPLØSNING AV GRUPPEN.

8.1. Gruppen kan oppløses ved ordinært- eller ekstra-ordinært årsmøte.
8.2. Det kreves ved oppløsning at minst 1/5 del av de registrerte aktive medlemmene er
tilstedeværende på årsmøte og at minst ¾ del av disse stemmer for oppløsning av
gruppen.
8.3. Eventuelle midler etter oppløsningen forvaltes av NRRL i henhold til NRRL’s lover.

