VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD-GRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA.
Vedtatt på årsmøtet 11. februar 2002
Endret på årsmøtet 19. mars 2019

§ 1: Navn og formål.
Fredrikstad-gruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en sammenslutning av amatørradio
interesserte i Fredrikstad og omegn. Gruppens formål er å arbeide for radioamatørsakens fremme,
dyktiggjøre medlemmene som radioamatører og ivareta medlemmenes interesser.
§2: Medlemskap.
Søknad om medlemskap til gruppen skjer til og godkjennes av styret. Et hvert medlem av NRRL kan
tas opp som medlem av gruppen. For så vidt lovene i NRRL tillater det, kan gruppen ta inn
medlemmer for inntil 2 år uten at disse står som medlemmer av NRRL.
§3: Styret.
Styret består av en styreleder samt tre styremedlemmer og et varamedlem. Styret velges på
årsmøtet. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styreleder og et styremedlem velges det
ene året og de to øvrige styremedlemmene samt varamedlemmet velges det neste året. Styreleder
velges særskilt og oppgaver som nestleder, kasserer og sekretær fordeler styret selv seg i mellom på
første styremøte etter årsmøtet. Vedkommende som foreslås som styreleder må ha vært medlem av
gruppen i minst 2 år. Styret kan etter egen vurdering utnevne personer, nedsette spesielle utvalg
eller komiteer for å ivareta/utføre spesielle oppgaver som er i samsvar med gruppens formål. Ved
stemmelikhet i avstemninger i styret, avgjøres avstemningen av styreleders stemme.
§4: Kontingent.
Kontingenten for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet. Kontingenten for inneværende år forfallet
til betaling 1 mars. Hvis et medlem, tross purring, ikke har betalt sin kontingent 12 måneder etter
forfall, betraktes vedkommende som utmeldt av gruppen. Juniormedlemmer, dvs. medlemmer under
20 år, betaler halvparten av den til enhver tid gjeldende seniorkontingent.
§5: Årsmøtet.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og sammenkalles ved skriftlig innkalling til hvert
medlem med minst 14 dagers varsel. Ethvert lovelig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.
Alle som har betalt kontingent til gruppen for kalenderåret, har stemmerett. På det ordinære
årsmøtet behandlers styrets beretning, regnskap, budsjett og innkommende forslag. Det foretas valg
av styre og kontingenten for neste kalenderår fastsettes. Det velges også en revisor samt to
medlemmer til valgkomiteen. Valgbare er alle medlemmer som har stemmerett. Funksjoner som
QSL manager, materialforvalter, samt gruppens kontaktperson(er) overfor hjelpefondet og
nødsamband oppnevnes av styret etter behov. Ref §3 Styret, nest siste setning.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig og være styret i hende senest en
uke før årsmøtet. Ved to eller flere kandidater til et verv skal avstemningen skje skriftlig. Samtlige
beslutninger avgjøres men alminnelig flertall. Unntatt er vedtekts endringer og forslag om oppløsning
av gruppen. En vedtekts endring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede
medlemmene. Ved et eventuelt forslag til oppløsning av gruppen, ref §9: Oppløsning av gruppen.

§6: Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene
forlanger det. Skriftlig innkalling skjer på samme måte som for et ordinært årsmøte, Innkallingen må
opplyse om hvilke saker som skal behandles. Det er ikke anledning til å fatte beslutninger i saker som
ikke er nevnt i innkallingen.
§7: Eksklusjon.
Viser et medlem en opptreden som, etter styrets mening, er til skadelig for gruppen eller NRRL, kan
vedkommende strykes som medlem etter enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har anledning
til å påanke beslutningen til første årsmøte. Hovedstyret i NRRL skal underrettes og tilsendes kopi
avkorrespondansen mellom gruppen og den ekskluderte.
§8: Regnskap og protokoll.
Regnskap settes opp pr. kalenderår. Utgiftsbilag skal være attestert av styreleder eller nestleder. Det
føres møteprotokoll etter hvert gruppemøte. Referat fra gruppemøter signeres av sekretær.
Møteprotokollen brukes også som styreprotokoll. Det føres protokoll på hvert styremøte og denne
skal undertegnes av deltagende styremedlemmene.
§9: Oppløsning av gruppen.
Gruppen kan oppløses og dens virksomhet opphøre etter vedtak fattet på et lovelig innkalt årsmøte
på følgende betingelser:
Minst halvparten av de registrerte medlemmene må være tilstede og minst 2/3 av de fremmøtte må
stemme for oppløsning. Eventuelle gjenværende midler etter oppløsningen tilfaller NRRL i henhold til
kapittel 7:8 i NRRLs lover.

