LOVER FOR KRISTIANSUNDSGRUPPEN AV NRRL
Vedtatt på generalforsamlingen 29.januar 1982 med endring på
generalforsamlingen 9.januar 2016.
I lovene er Norsk Radio Relæ Liga benevnt «Ligaen», mens
Kristiansundsgruppen av NRRL er benevnt «Gruppen».
$1.

$2.

1. Gruppen har til formål å samle radio-interesserte i Kristiansund og
omegn til en gruppe, arbeide for kortbølgesakens fremme, dyktiggjøre
medlemmene som radioamatører og i ivareta medlemmenes interesser.

1. Søknad om medlemskap skjer skriftlig til Gruppen, og godkjennes av
styret.
2. En for styret ukjent søker bør være anbefalt av et medlem av Gruppen
eller Ligaen.
3. I Gruppen kan, så sant Ligaens lover tillater det, opptas medlemmer
som ikke er tilsluttet Ligaen, for inntil ett (1) år. Unntatt fra dette er
ungdomsmedlemmer og støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke
stemmerett.
4. Utmelding av Gruppen skal skje skriftlig til styret.

$3.

1. Et medlem som overtrår nasjonale eller internasjonale lover eller
forskrifter, skader Gruppens eller Ligaens mål eller på annen måte opptrer
slik at hans/hennes medlemskap ikke anses for ønskelig, kan av
gruppestyret ekskluderes som medlem av Gruppen.
2. Avgjørelsen kan påankes til første generalforsamling etter
eksklusjonen. Den ekskluderte sender en skriftlig begrunnet anmodning til
styret om å få sin sak behandlet på generalforsamlingen. Denne må være
styret ihende senest tre (3) uker før førstkommende generalforsamling.

$4.

1. Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett (1) år av gangen,
og forfaller til betaling 1. februar. Den må være betalt innen seks (6)
måneder fra nevnte dato.
2. Medlem som tross krav ikke har betalt sin kontingent innen seks (6)
måneder etter forfall anses som trådt ut av Gruppen.
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$5.

1. Styret består av: Formann, viseformann, sekretær, kasserer, sendersjef,
samt to (2) styremedlemmer. Sendersjefen er Gruppens materialforvalter.
De øvrige tillitsverv velges av styret seg imellom. Formann og
viseformann kan ikke velges samme år. Første gang velges viseformann
for ett år. Ingen kan mot sin vilje stå som medlem av styret mer enn to (2)
år av gangen.
2. Formann og viseformann bør være aktive lisenshavende medlemmer.
3. Styret kan supplere seg selv med ekstraordinære medlemmer hvis de
finner det nødvendig. Disse ekstraordinære medlemmer har ikke
stemmerett i styret.
4. For å behandle saker må minst fire (4) medlemmer være tilstede.
5. I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Ved
formannens fravær er viseformannens stemme avgjørende.

$6.
1. Ordinær generalforsamling i Gruppen avholdes hvert år i januar, slik at
eventuelle forslag til Ligaens generalforsamling kan avgjøres og
innsendes i god tid. Forslag som ønskes behandlet på Gruppens
generalforsamling må være styret ihende innen 1.januar.
2. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig til de enkelte medlemmer
med to ukers varsel. I innkallingen skal nevnes de saker og forslag som
skal behandles.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan berammes på samme måte som
nevnt ovenfor hvis styret finner det påkrevet, eller når 1/3 av medlemmene
skriftlig forlanger dette. Det er ikke adgang til å fatte beslutninger i saker
som ikke er nevnt i innkallingen.
4. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.
5. Beslutningen skjer ved alminnelig flertall hvis intet annet er bestemt i
denne lov.
6. Valgbart er ethvert medlem som har betalt kontingent. Medlemmer som
er medlem av andre norske kortbølgeorganisasjoner eller foreninger og
grupper som har kortbølgesending på sitt program, kan ikke være medlem
av styret eller forøvrig være tillitsmann innen Gruppen.
7. På den ordinære generalforsamlingen behandles styrets beretning,
regnskap og innkomne forslag. Det foretas valg av styret. Foruten styret
velges to revisorer samt en valgkomite bestående av tre medlemmer.
Valgkomiteen konstituerer seg selv.
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8. Valg av styret og avstemninger i de enkelte saker skal foregå skriftlig
såfremt noen fremmer krav om dette.
9. Stemmerett har alle medlemmer som ikke skylder kontingent. I tilfelle
stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
$7

1. Medlemsmøte avholdes i alminnelighet en gang pr.måned i
møtesesongen, og bør fortrinnsvis holdes i forbindelse med foredrag eller
diskusjon som interesserer medlemmene.
2. Medlemmene plikter ovenfor uvedkommende å hemmeligholde saker av
viktighet.

$8.

1. En ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan oppløse Gruppen
hvis 2/3 av samtlige stemmeberettigete medlemmer er stemt for det.
Eventuelle midler etter oppløsningen tilfaller Ligaen i henhold til kap. 7.84
i NRRL's lover.

$9.
1. Endringer og tilføyelser i denne lov må for å være gyldig vedtas
lovlig innkalt generalforsamling med minst 2/3 flertall.

på
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