
Referat fra Styremøte i LA9L – Nedre Romerike Gruppe av NRRL

Dato: Tirsdag 8.mai 2012
Tid: 19:45- 20:35
Deltakere:
Magne Stendan,Forman
Kjell Arne Johnsen, Kasserer
Matthias Peter, Sekretær (referent)
Knut Leer, Styremedlem
Tore Lævlien, Vara
Leif Høibråten, Vara

Fraværende:
Geir Mila, Styremedlem

1. Beslutnings-sak: Keyer og loggprogram til shacken

Mottatt fra Jon Morten, LA8HGA:
Er det mulig at det kan tas en buslutning i forhold til innkjøp av Win-Test og en
 rimelig keyer? Win-test har nærmest blitt standardprogrammet for tester og 
ekspedisjoner, og omfatter stadig flere tester.
En lisens koster 50 Euro:
http://www.win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=1840
Dette er en enkel keyer, som kjøpes som byggesett. Den koster $79:
http://www.k1el.com/
Jeg har selv begge deler, og det fungerer godt sammen. Hvis vi går for dette, 
kan jeg ta meg av bestilling, bygging og installasjon.

Styrets beslutning:  Styret gir sin tilslutning til investeringen og forutsetter at 
logprogrammet støtter relevante (blant annet Norske) tester.

2. Drøftings-sak:  Rutiner for nøkler.
Vi ønsker å skape tydelige og forutsigbare regler for hvem som skal ha tilgang til  
nøkler. LA9L har et bra QTH som kan være attraktiv for bruk – samtidig 
ønsker vi å ha kontroll over hvem som blir «betrodd» for tilgang. Vi tror det kan være 
positivt å skape forutsigbare og «offentlig» kommuniserte regler/kriterier over 
hvem som får utdelt nøkler.

Styrets diskusjon:
Styret er enig at det er en fordel med tydelige kommuniserte regler for utdeling og
inndragning av nøkler. Styret mener at det må forutsettes en minimumsperiode med 

             medlemskap og aktiv deltakelse i klubben. Videre er det viktig at nåværende praksis 
             med kvittering for mottak av nøkkel og registrering i besøks-loggen videreføres og at 
             myndighet for utlevering og inndragning av nøkler delegeres til stasjons-sjef.



            Styret ber Leif, 7AT å utforme retningslinjer frem til neste styremøte hvor dette
            fremmes som beslutningssak.

3. Informasjons-sak :  Plan for antennearbeider v/Leif, LA7AT

Leif informerer om lekkasjen i masta. Det må leies inn lift for utbedringsarbeid. Dette 
             koster ca 3000,-. Når man først gjør det kan man samtidig også utføre annet 
             utbedringsarbeid (kabel strips etc) og eventuelt lage annen løsning for windomen. 
             Det er viktig å få gjennomført dette som et dugnad. Minstedeltakelse må være 4-5 
             stk. Mai eller Juni (før ferien), helst en lørdag.

             Videre prosess:
Leif, 7AT gis i oppdrag å gjøre avtale med liftutleier og kjøpe deler. Så fort 

             tilgjengelighet for lift er avklart tar Leif kontakt med styret for nærmere avtale.

4. Eventuelt
Spørsmål fra Harry Jacobsen (LA9FF) om å legge ut stillingsannonse på la9l.com.
Beslutning:  Styret har ingen prinsipielle innvendinger og LA0FA bes å ta kontakt 
med Harry for å ordne det praktiske.

Neste styremøte: ved drop-in 5.6.2012

LA0FA, sekretær


