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Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi ÍRA 2015

Undirritaður leggur fram þrjár tillögur til breytinga á lögum ÍRA á aðalfundi félagsins 2015 og fara
tillögurnar hér á eftir.

Virðingarfyllst,
Guðmundur Löve, TF3GL

Lagabreytingartillaga nr. 1:
Ný grein komi í kaflann Stjórn á eftir núv. 8. gr., sem hljóði svo:
9. grein
Svo fljótt sem verða má eftir aðalfund skal nýkjörin stjórn gera sundurliðaða
fjárhagsáætlun fyrir nýhafið starfsár og senda félagsmönnum til kynningar í tölvupósti og
kynna á félagsfundi. Stjórn er óheimilt að stofna til verulegra eða óvenjulegra útgjalda
eða skuldbindinga fyrir hönd félagsins fyrr en að lokinni slíkri kynningu. Stjórn er óheimilt
að fara verulega út fyrir ramma fjárhagsáætlunar á starfsárinu nema eftir útgáfu nýrrar
áætlunar og nýtt kynningarferli.
Greinargerð með tillögunni:
Ráðstöfun fjármuna hefur oft orðið deiluefni meðal félagsmanna, enda birtist stefna og áherslur
stjórnarinnar að töluverðu leyti í ráðstöfun hennar á fjármunum.
Með því að birta stefnu sína gegnum fjárhagsáætlun og gera félagsmönnum kleift að hafa
skoðun á henni gegnum kynningarferli aukast líkurnar á að unnt verði að sætta sjónarmið.
Þá er það einnig sjálfsögð og góð stjórnsýsla að setja sér áætlun og vinna eftir henni. Það er
síður en svo ætlunin með tillögunni að taka ráðstöfunarvaldið af stjórninni, heldur fyrst og fremst
að bæta stjórnsýslu og lýðræðisleg ferli.
Tillagan um fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár stjórnar hefur ekki áhrif á bókhaldslegt fjárhagsár
félagsins sem miðast við 1. apríl.

Lagabreytingartillaga nr. 2:
Ný grein komi í kaflann Stjórn á eftir núv. 8. gr. eða nýrri 9. gr. sbr. tillögu 1, sem hljóði svo:
10. grein
Stjórn og nefndir ÍRA skulu ávallt túlka lög og reglur um radíóáhugamenn sem víðast og
vinna að því að þær verði rýmkaðar þar sem slíkt er mögulegt. Þá skulu stjórn og nefndir
ÍRA fylgja eftirfarandi vinnureglum við útgáfu álita eða umsagna til þriðju aðila um hvers
konar fyrirspurnir eða beiðnir amatöra: (a) Kalla viðkomandi amatör til fundar ef ekki þykir
liggja ljóst fyrir að gefa strax út rökstutt álit sem styður beiðni viðkomandi amatörs. (b)
Náist ekki samkomulag á fundi við viðkomandi amatör um lyktir málsins, þá skal leyfa
amatörnum þá að njóta vafans og reka málið sjálfur, en ÍRA gefi þá ekki íþyngjandi álit.
Greinargerð með tillögunni:
Borið hefur á að blandað hafi verið saman iðkun amatörradíós annars vegar og opinbers
lagaramma um radíóáhugamenn hins vegar.
Þetta er a því leyti sitt hvor hluturinn, að iðkunin lýtur þeim reglum sem amatörar setja sér sjálfir
(s.s. í keppnum og viðurkenningum), en lagaramminn skilgreinir hvaða tæknilegu skilmálar gilda
gagnvart hinu opinbera um stöðvar og útsendingar radíóáhugamanna (s.s. leyfileg tíðnisvið,
bandbreidd, afl og kallmerkjanotkun).
Tillöguhöfundur telur nauðsynlegt að aftengja iðkun amatörradíós (innri leikreglur amatöra) frá
túlkun lagarammans (opinberar kröfur).
Þessu til stuðnings má benda á að bandarísku radíóamatörsamtökin ARRL hafa á þessu ári
(2015) rýmkað verulega sínar eigin reglur vegna DXCC til að taka tillit til þeirra tæknilegu
möguleika í fjaraðgangi sem heimilaður er í hinum opinberu reglum.
Tillagan er efnislega samhljóða ályktunartillögu sem flutt var af tuttugu amatörum á félagsfundi
árið 2014, þar sem hún var felld með litlum mun.

Lagabreytingartillaga nr. 3:
Ný grein komi í kaflann Aðalfundur á eftir núv. 22. gr., sem hljóði svo:
23. grein
Stjórn skal án tafar boða til aukaaðalfundar ef 18 leyfishafar hið minnsta, sem höfðu
kosningarétt á síðasta reglulega aðalfundi, æskja þess. Um aukaaðalfundi fer að öllu eins
og um reglulega aðalfundi samkvæmt lögum þessum. Sinni stjórn ekki fundarboðun
innan viku frá mótttöku óskar þar um, má þó boða til aðalfundar skv. 17. grein þrátt fyrir
að ekki séu liðnir 18 mánuðir frá síðasta aðalfundi.
Greinargerð með tillögunni:
Það er ástæðulaust að hræðast lýðræðið. Í lýðræðisríki kemur eina mögulega ógnin frá
stjórnvöldum en ekki borgurunum, enda er ríkið til fyrir borgarana en ekki stjórnvöld. Á vettvangi
ÍRA er ákvæði um aukaaðalfund hugsað sem öryggisventill ef grípa þarf inn í grunnstarfsemi
félagsins innan ársins þegar langt er til næsta aðalfundar.
Þrátt fyrir að heimilt verði að boða til aukaaðalfundar eru lagabreytingum áfram sömu takmörk
sett: (a) Lögum verður aðeins breytt með meirihlutakosningu á reglulegum aðalfundi, hafi tillögur
þess efnis borist fyrir tilskilinn frest, og (b) fari svo að lagabreytingartillögur komi fram á
aukaaðalfundinum þurfa þær áfram 88% atkvæða til að hljóta brautargengi sbr. núv. 27. gr.

