NRRL VALG 2021
På grunn av pandemien er alle i hovedstyret og revisorene nå på valg.

Det skal velges:
President for 2 år
2 hovedstyremedlemmer for 2 år
2 hovedstyremedlemmer for 1 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor 1 for 2 år
Revisor 2 for 1 år
Vara revisor 1 for 2 år
Vara revisor 2 for 1 år
Valgkomite for 1 år: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

DISSE STILLER TIL VALG
Hovedstyret

Hans Utne, LA6IM
Stiller til valg som president
Hans er 72 år, gift, og har to voksne
barn og tre barnebarn.
Interesser: Amatørradio, nød- og
katastrofesamband (SAR/EMCOMM),
frivillig arbeid innen Redningsselskapet, kurs- og testleder for Båtførerprøven, tilrettelegging av nettsider
Utdannet telegrafist i 1969, fikk
amatørlisens samme år. Telegrafist på båt i to år, senere
sambandsbefal og sambandsoffiser i Sjøforsvaret (fartøy og
land) med spisskompetanse innen maritim radiokommunikasjon (land/ fly / fartøy) på HF, VHF og høyere, inklusive data og SAR.
Pensjonert fra Sjøforsvaret i 2008 etter førti år i uniform,
hvorav syv år i Island (TF8BK) på vegne av NATO.
Varierende gruppemedlemskap gjennom årene i Bergensgruppen, Sandnes- og Jærengruppen, Stavangergruppen,
og nå Jærgruppen hvor han er nestformann og nestleder i
Sambandsgruppen.
Etablerte nettstedene www.aprsla.net (2006), www.nrau.net
(2011) og www.norvhf.no (2016). De to første domenene er
senere overført til andre eiere, Hans er fortsatt webmaster
for de to siste. Har hatt en rekke tillitsverv for NRRL, er nå
fung.repeater manager.
Thomas Snare Knutsen, LA3PNA
Stiller til valg som president,
subsidiært hovedstyremedlem
33 år og sivilingeniør. Radioamatør
siden 2003. Jobber til daglig med radiokommunikasjon hos Zodiac Norge.
Hovedinteressen er mikrobølge og den
tekniske delen av hobbyen, spesielt
konstruksjon av utstyr. Har sittet tre
år i hovedstyret med hovedfokus på
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Sambandstjenesten og planleggingen av NOTA 2020, som
dessverre ble avlyst.
Thomas sier: - Jeg ønsker å jobbe for at NRRL i fremtiden
blir en paraplyorganisasjon hvor alle som driver med radio er
velkommen. Vi skal jobbe mot myndighetene for å beholde
og utvide våre rettigheter, samt å sørge for at våre medlemmer får de beste betingelser gjennom faglig utvikling og fellesskap i våre grupper. Vi skal rekruttere, utdanne nye radioamatører og ikke minst hjelpe dem på lufta. Vi må være
nytenkende og nyskapende i en hobby som er i kontinuerlig
utvikling. God og lett tilgjengelig informasjon må være
tilgjengelig for dem som skal komme i gang med noe nytt,
enten det er første antennen man bygger eller man etter 50 år
som radioamatør skal prøve oppsett av en DMR radio. Kontinuerlig læring og utvikling er en av måtene vi sørger for å
holde oss relevante i fremtiden.
De siste to årene er det startet flere prosesser som er viktig
for at NRRL skal bli en moderne og fremoverlent organisasjon. Det viktigste her er prosessen hvor vi snur trenden at
vi stadig mister medlemmer. Nytt medlemssystem har her
gjort underverker, og vi har for første gang på flere år en
netto tilvekst av medlemmer. Vi skal ta med oss lærdom
fra de 93 årene vi har bak oss, og utvikle oss slik at vi som
organisasjon passer inn i de forandringene som samfunnet
gjennomgår, slik at NRRL består også i fremtiden. NRRL
som organisasjon skal være åpen og inkluderende, hvor det
er plass til alle som ønsker å være medlem.
Sindre Riskjell, LB9WH
Stiller til gjenvalg som hovedstyremedlem for 2 år
Sindre er 32 år. Han tok lisensen i 2017,
og har flere verv bak seg i Jærgruppen,
og en periode i hovedstyret. I denne
første perioden har han engasjert seg for
alle radioamatører, og brenner for rettighetene for radioamatører, at dagens
frekvenser og regler opprettholdes.
Han er interessert i Nødsamband og god beredskap lokalt og
sentralt, samt å ha god dialog med myndighetene og FORF.
Sindre er med i arbeidsgruppen HMS, og ønsker sterkt å
jobbe videre med det.
Lars Rune Gjøsund , LA9EMA
Stiller til valg som hovedstyremedlem for 2 år
Lars har drevet med Amatørradio siden det ble mulig å gå
opp til Teknisk lisens LC. Han har hatt LA-signatur siden
LC-signaturen ble oppgradert til LA, og har vært medlem
av NRRL siden 2010. Lars har vært tilknyttet både Asker
og Bærumgruppen samt Jærgruppen, før han havnet i Inntrøndelagsgruppen, der han har vært både styremedlem,
nødsambandsmanager og styreleder. For tiden er han sam-
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bands-manager i gruppen. Lars er også med i valgkomiteen
for NRRL.
Lars har fagbrev som radio- og TV-reparatør, har teknisk
fagskole og via ulike jobber har han tilegnet seg diverse
kunnskap innenfor satellitt (VSAT), antennesystemer, datateknikk, programmering og systemutvikling. Han har sin
spisskompetanse innen radioteknikk, analoge radiosystemer og TVRO.
Opp gjennom sin yrkesaktive karriere har han jobbet med
reparasjon av Kabel-TV-utstyr, vært omreisende installatør
på utstyr til fotolaboratorium, samt jobbet med gyrostyrte
VSAT og TVRO satellittsystemer til skip og plattformer.
Hans siste jobb var i Telenor Maritime Radio.
Rune Nilsen, LA7KJ
Stiller til valg som hovedstyremedlem
Rune har radioamatørlisens fra 1965, og
var svært aktiv fram til 1970, QTH, og i
seinere år, etter at han flyttet tilbake til
Telemark i 2012. Han var initiativtaker
for etablering av avtaler med kommuner
i Telemark mellom radioamatørgrupper
og rådmann, for å styrke samhandling
på beredskap, repeater-etablering og tilrettelegging for radioamatørvirksomhet i kommunene. Har de siste årene holdt
foredrag om «Radioamatørvirksomheten, viktig samfunnsressurs og kompetanse» for Beredskapsråd/rådmannstab i
de fleste kommunene i Telemark, og i regi av Fylkesmannen/
Beredskapssjef i Vestfold/Telemark fylke.
Rune er til daglig professor i Global helse ved Universitetet i
Bergen, med forskningsfelt patologi og immunologi. Direktør for to internasjonale forsknings- og forskerutdanningssentre. Han vil først og fremst jobbe med å styrke strategisk
satsing mot fylker og kommuner for å få opp bevissthet og
positivitet for radioamatørvirksomhet, og å styrke rekruttering og kursvirksomhet for nye amatører gjennom nasjonale
digitale kurs, og lisens for kandidater med særlig interesse
for beredskapsarbeidet.
Kim Are Walsøe, LA6GGA
Stiller til valg som hovedstyremedlem
Kim-Are bor i Breivikbotn på Sørøya i
Vest-Finnmark, og har hatt lisens siden
1988. Han var i 1988 med å starte Nordkappgruppen av NRRL, der han ble
QSL-manager og nødsambandsleder.
Medlem av Nordkapp Røde Kors Hjelpekorps, med verv som styremedlem, sambandsleder og
operativleder. Studerte seks år i Tromsø, og ble da sekretær
i Tromsøgruppen.
Han er medlem av Altagruppen, der han er nødsambandsleder. Han er nødnettinstruktør for flere etater og organis-

asjoner, og leder i Norsk Folkehjelp Hasvik. Jobber til daglig
i teknisk etat i Hasvik kommune, og er beredskaps- og nødnettansvarlig for alle sektorer i Hasvik kommune.
Øivind Solli, LA1KP
Stiller til valg som vara hovedstyremedlem for 1 år
Øivind har vært varamedlem og styremedlem, og har vært
president i NRRL ett år. Han har hatt en rekke verv, lokalt i
LA4O og nasjonalt, i flere perioder.
Svein Jarle Moe, LA9KKA
Stiller til valg som vara hovedstyremedlem for 1 år
Svein Jarle er styremedlem og sambandsleder i Søre Sunnmøregruppa av NRRL. Han er også Fagleder Nødnett i
NRRL Sambandstjenesten. IT-konsulent av yrke. Hatt flere
styre- og tillitsverv i gruppa, og er kursholder.
Øyvind Hansen, LA7ECA
Stiller til valg som vara hovedstyremedlem for 1 år
Øyvind har vært sentral i utviklingen av sporingstjenesten,
spesielt aprs.no og kartserver. Han er fagleder for sporingstjenesten.
Revisorer
Hans Peter Østrem, LA1SP
Stiller til valg som revisor 1 for 2 år
Hans Peter er utdannet siviløkonom, og har vært radioamatør i over 40 år.
Ole Garpestad, LA2RR
Stiller til gjenvalg som revisor 2 for 1 år
Steen Erik Hagland, LA5GOA
Stiller til valg som vara revisor 1 for 2 år
Steen Erik er nå medlem av hovedstyret.
Knut Einar Heimdal, LA6XI
Stiller til gjenvalg som vara revisor 2 for 1 år
Valgkomite
Per-Dagfinn Green, LA1TNA
Stiller til valg som leder for valgkomiteen for 1 år
Per-Dagfinn er i dag president i NRRL
Stiller til valg som medlemmer og vara:
LA3NUA Richard Schumann, medlem
LB4WI Normann Støylen, medlem
LA7ECA Øyvind Hanssen, vara
LA1BP Lennart Berger
Leder valgkomiteen
la1bp@online.no
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