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Dato: Tirsdag, 6.mars 2012, kl 20:15
Sted: Tingvol Grendehus, Skedsmokorset
Til stedet: LA2XNA Magne

LA0FA Matthias
LA5TOA Tore
LA7AT Leif

Frafall: LA2QJA Kjell Arne
LB6ED, Knut

Referat: LA0FA Matthias

Styremøtet fant sted etter generalforsamlingen i Nedre Romerike Gruppe av NRRL og hovedformål 
med møtet var konstituering av det nye styret. Det var ikke satt opp agenda på forhånd.

1. Konstituering

Etter generalforsamlingen er styret sammensatt som følger:

LA2XNA, Magne - Formann
LA2QJA, Kjell Arne – Kasserer
LB6ED, Knut
LA0FA, Matthias, som sa seg villig å påta seg rollen som sekretær
LA2ATA

Varamedlemmer:
LA5TOA, Tore
LA7AT, Leif

LA2XNA, Magne gjennomgikk noen rutiner, herunder at Kaffeeansvarlige må kvittere i gjestebok 
for Tingvold Grendehus. Det forutsettes at styremedlemmene har en «forsvarlig» responstid på 
epost.

Magne er ansvarlig for protokoll fra GF.
Matthias er ansvarlig for møtereferater fra Styremøtet. Det er ønskelig at møtereferater fra 
styremøter legges ut på LA9L.com.
Kasserer er ansvarlig for oppdatert medlemsliste.

2. Jfr forslag fra Generalforsamlingen vedr «Remote Prosjektet»

Styret fikk under generalforsamlingen i oppdrag å sette ned et utvalg som utreder muligheten for 
fjernstyring av radioutstyr.  Styret besluttet å gi dette oppdraget til forslags-stiller LA7JY, Øystein. 
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Styret anser at det finnes relevante kandidater som i tillegg til forslags-stiller kan inngå i dette 
utvalget (LA6PT, LA9QL, LA9OSA ble nevnt). Formann påtok seg ansvaret å ta kontakt med 
Øystein og formidle både oppdrag og forslag til nevnte deltakere.

LA0FA fikk i oppdrag å gjennomføre en web-basert «spørring» på LA9L.com for å lodde interessen 
rundt rig-fjernstyring hos LA9L.

3. Facebook Link på hjemmeside

LA0FA etablerer link (URL) til gruppens nye facebook-side.

4. Kurs

Gruppa har ingen umiddelbare planlagte kurs for nye radioamatører. Dersom det kommer opp 
interessenter for kurs må dette meldes til Leif, LA7AT. Leif er kurskoordinator. Hjemmesiden 
la9l.com bør markedsføre at det finnes mulighet for nye kurs med Leif som kontaktperson.

5. Foredrag

Det ble en kort diskusjon om mulige temaer. Det ble ikke besluttet noe konkret, men to mulige tiltak 
ble nevnt:

– JT65HF – mode, LA2XNA har eksperimentert og kan eventuelt tenke seg en demo etter noe 
mer modning

– Besøk på Nittedal Jordstasjon, Geir LA2ATA skal undersøke muligheter her.

6. Annet

LA7AT informerte om at utsatte antennearbeider vil bli utført i løpet av våren.

Møtet ble hevet kl 21:00


