Protokoll fra Ordinær Generalforsamling 2016 i
Nedre Romerike Gruppe av NRRL
Dato:
Sted:

15.Mars 2016
Tingvold Grendehus

Da formann Magne Stendan (LA2XNA) ønsket velkommen, hadde 16 stemmeberettigede medlemmer
og 5 styremedlemmer møtt opp.
1. Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder
Valgt ble møteleder : Magne Stendan, LA2XNA og Referent Matthias Peter, LA0FA
3. Godkjenning av årsmelding
Ble lest opp av av Knut Leer, LB6ED.
Kommentarer fra Generalforsamling:
Kasser opplyste at leiekontrakten nå var mottatt som antydet i årsmeldingen og
at den er signert returnert til Kommunen.
Vedr utflukt til Bjønnåsen: dette bør endres til at «den planlagte turen til Bjønnåsen ikke ble
gjennomført»
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med disse kommentarene.
4. Godkjenning av regnskap
Kasserer gjennomgikk årsregnskapet.
Vedtak: Regnskapet for 2015 ble enstemming godkjent.
5. Fastsettelse av kontingent for 2016
Styret foreslår å beholde kontingent uforandret på kr 300,Vedtak: Generalforsamlingen vedtok årskontingent på kr 300,6. Innkommende forslag
Forslag fra Leif Høibråten, LA7AT om etablering av SDR mottaker:
Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at en arbeidsgruppe etableres som består av
LA2TT Helge Pettersen, LA9QL Tore Worren, LA7JY Øystein Dag Borlaug, LA2YUA Robin Holm
og LB6ED Knut R Leer

Forslag fra Leif Høibråten, LA7AT om kursopplegg:
Leif redegjorde om hans forslag. Potensielle interessenter går idag på kurs hos andre grupper.
Leif mener at gruppa må tilby egne kurskvelder.
Vedtak: Styret tar ansvar for at det fremover gjennomføres kurs og at det etableres dertil
egnede maler.
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Forslag fra Øystein, LA7JY vedr Revitalisering av Gruppa
Vedtak: Styret gis i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for å øke aktivitetsnivået og
rekrutteringen til gruppa. Styret skal presentere handlingsplanen i drop in møte 7.Juni 2016.
7. Valg ifølge vedtektene.
Representanter fra valgkomite var ikke tilstedet. Formannen leste gjennom valgkomiteens
forslag.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt slik dette fremgår av valgkomiteens forslag som var
vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. Formann Magne Stendan er gjenvalgt for 1 år.
Styremedlemmene Matthias Peter og Jonn Bekkevold er gjenvalgt for 2 år. Varamedlemmene
Asbjørn Hauge og Harald Fagermoen er gjenvalgt for 1 år.
Etter gjennomført valg så er sammensetning av styret og verv slik:
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