
 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN I NERO 2013 

Forslag 1: INNBYTTE AV FT-1000 
Gruppa har over lang tid hatt to rigger i shacken. En Yaesu FT-1000 som ble innkjøpt for over 10 år 

siden, samt en IC-706 som i 2011 ble erstattet med en IC-9100.  

I november 2012 fikk gruppa problemer med FT-1000. Problemene bestod i periodisk feil ved 

sending. 

Riggen ble i månedsskiftet november/desember tatt med til Permo i Fredrikstad som gikk igjennom 

den en gang før jul uten å finne feilen.  Etter jul har Permo hatt en ny gjennomgang av den, men har 

fortsatt ikke funnet feilen.  Dette er status pr. i dag.   

Basert på den forutsetning at gruppa ønsker å ha to rigger i shacken gir dette, etter styrets mening, 

gruppa tre alternativer: 

a) Be Permo om å jobbe ytterligere med riggen for å prøve å finne frem til feilen. Gruppa må 

betale Permo for denne jobben uavhengig av utfall. Dette betyr at man legger en del penger i 

en rigg som er gammel og som gruppa har hatt i godt over 10 år uten noen garanti for at man 

finner feilen. Styret anbefaler ikke dette alternativet. 

 

b) Be Permo avslutte jobben med å finne feilen og ta riggen tilbake. Før det påløper for store 

arbeidspenger hos Permo, tar gruppa den ikke-fungerende riggen tilbake og evt. selger den 

for det man kan få for den brukt. Det kan ikke forventes å få så mye for riggen. Det må antas 

at Permo vil ha betalt for de timene som er medgått til feilsøking.  Styret ser på dette som 

det nest-beste alternativet som kan bety at det man får for den på bruktmarkedet går til å 

dekke arbeidspengene hos Permo.  

 

c) Avslutte jobben med den gamle riggen og be Permo om tilbud på en ny rigg med den gamle i 

innbytte.  Ved kjøp av ny rigg med innbytte, vil gruppa kunne få et gunstig pakketilbud hos 

Permo med en god pris på en ny rigg, og muligens det beste tilbudet på innbytte av den 

gamle.  I tillegg vil det være muligheter for at man som en del av pakken, slipper å betale for 

de timene som er medgått til nå på den gamle riggen. Styret anser at dette vil kunne gi 

gruppa det gunstigste totaltilbudet på en erstatningsrigg. Styret vil anbefale dette 

alternativet.  

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å innhente og akseptere tilbud på ny rigg som 

erstatning for dagens FT-1000 med denne i innbytte for en samlet total pakkepris(utbetaling for 

gruppa) på inntil kr. 35.000,-. Pakkeprisen skal ta høyde for prisen på ny rigg med fratrekk for 

innbytteprisen, og kostnader for arbeidstimer for jobben hos Permo.  

 



Forslag 2: ØKNING AV KONTINGENT  
Gruppa har pr. 31.12.12 en samlet likviditet på ca. 120.000 hvorav kr. 20.000 er øremerket til 

anskaffelse av nødsambandsmidler. Et innkjøp av ny rigg som foreslått for inntil kr. 35.000 i netto 

utgifter for gruppa vil derfor ikke være noe problem. Det vil imidlertid være behov for å bygge opp 

igjen likviditeten til dagens nivå for å kunne ta høyde for at ting kan skje med antenneparken, 

repeatere etc. Styret foreslår derfor at det vedtas en kontingentøkning fra dagens kr. 250 til kr. 300, 

dvs. med 50 kroner for 2013. Forslaget bortfaller dersom foregående forslag om innbytte til ny rigg 

ikke blir vedtatt. 

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen vedtar å øke kontingenten til kr. 300,- for år 2013. 


