
 

Íslenskir radíóamatörar, starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 1 í stjórn ÍRA; stjórnarskipta- og stjórnarfundur 

haldinn í Skeljanesi þriðjudaginn 10. mars 2020 kl. 20:00. 
      

Fráfarandi stjórn: Formaður TF3JB, varaformaður TF3DC, ritari TF2LL, gjaldkeri TF3PW, 

meðstjórnandi TF3GS og varamenn, TF3UA og TF1EIN. 

 

Viðtakandi stjórn: Formaður TF3JB (endurkjörinn), TF3DC (kjörinn til 2 ára), TF3GZ (kjörinn til 

2 ára), TF3GS (situr síðara tímabil), TF3PW (situr síðara tímabil) og varamenn,  

TF3UA og TF1EIN (endurkjörnir). 

 
 

Tillaga að dagskrá stjórnarskiptafundar: 
 

     a. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

     b. Fundargerð 8. fundar 2019/20 frá 3. febrúar lögð fram. 

     c. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar. 

     d. Stjórnarskipti. Fráfarandi stjórnarmenn kvaddir, skila gögnum og húslyklum. 

     e. Fundarslit. 
 

 
 

Tillaga að dagskrá 1. stjórnarfundar (eftir fundarhlé). 
 

     1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn félagsins starfsárið 2020/21. 
 

     2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

     3. Stjórn skiptir með sér verkum. 
 

     4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 
 

      27.2.2020  Erindi frá TF1CB v/útkomu úr málarekstri gagnvart Reykjanesbæ v/kröfu um að taka loftnet niður. 
     27.2.2020  Erindi ÍRA til TF1CB með hamingjuóskum og þökkum fyrir send málsgögn til félagsins. 
     27.2.2020  Afrit af kæru TF1CB til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála v/málsins dags. 20.3.2019. 
     27.2.2020  Afrit af úrskurði Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til TF1CB í málinu dags. 27.2.2030. 
     29.2.2020  Erindi frá RSK v/tilkynningar um raunverulega eigendur. 
     04.3.2020  Erindi frá RSK með eyðublaði nr. 17.28 fyrir félagasamtök. 
 

     5. Fyrirkomulag verkefna, önnur samskipti og fundartími/staður stjórnarfunda. 
 

     6. Aðalfundur félagsins 2020. 
        (a) Fundargögn. 

          (b) Kostnaður félagssjóðs. 

          (c) Uppkast að fundargerð lagt fram. 
 

     7. Starfsáætlun 2020/21; fyrsta umfjöllun. 
 

     8. CQ TF, útgáfuáætlun 2020/21. Tillaga ritnefndar lögð fram. 
 

     9. Áhrif útbreiðslu kórónaveiru sem veldur CONVID-19 sjúkdómi á starfsemi ÍRA. 
 

     10. Önnur mál. 
         (a) Tillaga um umsókn á kallmerkinu TF3WARD (World Amateur Radio Day) til PFS v/18. apríl n.k. 

          (b) Undirritun eyðublaðs RSK 17.28 fyrir félagasamtök; tilkynning um raunverulega eigendur. 
 

     11. Næsti fundur stjórnar. 
 

     12. Fundarslit. 

 
 

  



STJÓRNARSKIPTAFUNDUR. 

 

A. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:10 og bauð menn velkomna. Mættir voru: TF3JB, TF3DC, 

TF2LL, TF3GZ, TF3PW, TF3UA og TF1EIN. TF3GS boðaði forföll vegna beiðni 

vinnuveitenda að forðast mannfagnaði vegna COVID 19. Tillaga að dagskrá var samþykkt 

samhljóða. 

 

B. Fundargerð 8. fundar 2019/20 frá 3. febrúar lögð fram. 

Fundargerð var samþykkt samhljóða. 

 

C. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar. 

Samþykkt að vísa útafstandandi málum til nýrrar stjórnar. 

 

D. Stjórnarskipti. Fráfarandi stjórnarmenn kvaddir, skila gögnum og húslyklum. 

Formaður, TF3JB, þakkaði Georg Magnússyni, TF2LL, fyrir framúrskarandi gott samstarf og 

viðkynningu í stjórn félagsins s.l. tvö ár. Aðrir stjórnarmenn tóku undir með lófaklappi. 

 

E. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, sleit stjórnarskiptafundi kl. 20:21. 

 

Georg Magnússon, TF2LL, 

Ritari. 

 

 

1. FUNDUR NÝRRAR STJÓRNAR. 

 

1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn ÍRA starfsárið 2020/21. 

Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:30 og bauð menn velkomna. Mættir voru: TF3JB, TF3DC, 

TF2LL, TF3PW, TF3GZ, TF3UA og TF1EIN. TF3GS boðaði forföll vegna beiðni 

vinnuveitenda að forðast mannfagnaði vegna Covid-19.  

 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Tillaga að dagskrá var samþykkt samhljóða. TF2LL, fráfarandi ritari, féllst á að sitja fundinn 

og rita fundargerð. 

 

3. Stjórn skiptir með sér verkum. 

Ný stjórn félagsins er þannig skipuð starfsárið 2020/21: Formaður TF3JB, varaformaður 

TF3DC, ritari TF3GZ, gjaldkeri TF3PW, meðstjórnandi TF3GS og varamenn TF3UA og 

TF1EIN. 

 

4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB, gerði grein fyrir innkomnum og útsendum erindum á tímabilinu frá síðasta 

stjórnarfundi [fráfarandi stjórnar] þann 3. febrúar. 

 

5. Fyrirkomulag verkefna, önnur samskipti og fundartími/staður stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB, fór yfir fyrirkomulag sem verið hefur á stjórnarfundum, samráð um 

fundartíma, meðferð og kynningu gagna, merkingu þeirra o.fl. Samþykkt var að stjórnar-fundir 

verði haldnir í Skeljanesi, en til greina kemur að halda sumarfund utan Reykjavíkur.  

 

6. Aðalfundur félagsins 2020. 

Aðalfundur félagsins 2020 var haldinn á Radisson BLU Hótel Sögu í Reykjavík, laugar-daginn 

15. febrúar. Embættismenn fundarins voru kjörnir þeir Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS og 

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA, fundarstjóri og fundarritari. Mæting var mjög góð, alls 

42 félagar (41 kjörgengur og 1 ekki kjörgengur). Fundur var settur kl. 13:00 og slitið kl. 14:20.  



Jónas Bjarnason, TF3JB, fráfarandi formaður ÍRA, flutti ársskýrslu stjórnar 2019/20. Jón 

Björnsson, TF3PW, fráfarandi gjaldkeri ÍRA, flutti ársreikning félagssjóðs 2019. Vilhjálmur 

Þór Kjartansson, TF3DX, formaður Prófnefndar ÍRA og Mathías Hagvaag, QSL stjóri ÍRA, 

fluttu starfsskýrslur. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, ungmennafulltrúi ÍRA, kom sérstaklega til 

landsins í þeim tilgangi að sitja aðalfundinn. Hún flutti starfsskýrslu fyrir liðið tímabil og 

kynnti framtíðaráform um fjölgun yngra fólks í félaginu. Hrafnkell  Sigurðsson, TF8KY, 

umsjónarmaður VHF/UHF leika ÍRA, flutti kynningu á verkefninu og afhendi viðurkenningar 

félagsins til staðfestingar á nýju Íslandsmeti í vegalengd fjarskiptasambands á 1,2 GHz. Þær 

féllu í skaut Ólafs B. Ólafssonar, TF3ML og Garðars Valbergs Sveinssonar, TF8YY. 

 

(a) Fundargögn aðalfundar. 

Gögn sem lögð voru fram á aðalfundi ÍRA 2020: 
 

▪ Dagskrá fundarins, samkvæmt 19. gr. laga félagsins. 

▪ Útprentun á lögum félagsins. 

▪ Skýrsla um starfsemi ÍRA 2018/19. 

▪ Ársreikningur ÍRA fyrir rekstrarárið 2019 

▪ Upplýsingablað um Íslandsmet TF3ML og TF8YY í vegalengd fjarskiptasambands á 

1,2 GHz. 

▪ Með í fundarmöppu aðalfundar fylgdu bílrúðulímmiðar með félagsmerki ÍRA. 

 

(b) Kostnaður félagssjóðs. 

Formaður, TF3JB, staðfesti að kostnaður vegna salarleigu á Hótel Sögu væri enginn fyrir 

félagssjóð vegna aðalfundar 2020, líkt og verið hafi vegna aðalfundar 2019 sem haldinn var á 

sama stað. Stjórnarmenn fögnuðu þessum upplýsingum. 
 

Formaður, TF3JB, skýrði ennfremur frá því, að kostnaður vegna kaffiveitinga á aðalfundi 2020 

væri enginn fyrir félagssjóð. Stjórnarmenn fögnuðu einnig þessum upplýsingum. 

 

(c) Uppkast að fundargerð lagt fram. 

Fundarritari aðalfundar 2020, TF3UA, lagði fram uppkast að fundargerð. Hann skýrði frá því, 

að aðalfundargerðin verði til birtingar í 2. tbl. CQ TF, sem er í samræmi við ákvæði í 23. gr. laga 

félagsins. 

 

7. Starfsáætlun 2020/21; fyrsta umfjöllun. 

Varaformaður, TF3DC, fjallaði um starfsáætlun 2020/21. Farið var stuttlega yfir starfsáætlun 

síðasta árs til kynningar. Hann óskaði eftir tillögum og ábendingum stjórnarmanna og mun 

vinna uppkast að nýrri áætlun í framhaldi. Uppkast verður síðan lagt fyrir stjórnarfund til 

samþykktar, svo unnt verði að kynna nýja áætlun í 3. tölublaði CQ TF í júní n.k. Ákvæði um 

gerð starfsáætlunar er í 9. gr. laga félagsins. 

 

8. CQ TF, útgáfuáætlun 2020/21. Tillaga ritnefndar lögð fram. 

Formaður, TF3JB, kynnti tillögu ritnefndar um útgáfuáætlun blaðsins á starfsárinu 2020/21, 

sem samþykkt var á fundi nefndarinnar þann 19. febrúar. Samanber töflu.  

 

TÖLUBLAÐ AUGLÝST EFTIR EFNI ÚTKOMUDAGUR 

2. tbl. 2020 

3. tbl. 2020 

4. tbl. 2020 

1. tbl. 2021 

3-15. mars 

6.-16. júní 

4-15. september 

4.-16. janúar 

Sunnudagur 29. mars 

Sunnudagur 28. júní 

Sunnudagur 27. september 

Föstudagur 29. janúar 

 

Tillaga ritnefndar var samþykkt samhljóða. Ennfremur verði fylgt sömu reglu og fyrri ár, að 

prenta 25 eintök af hverju blaði til notkunar fyrir félagið.  
 



Ritnefnd skipa: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, ritstjóri; Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, 

TF3VS, umbrotsmaður; Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður og Óskar Sverrisson, TF3DC, 

varaformaður. 

 

9. Áhrif útbreiðslu Kórónaveiru sem veldur CONVID-19 sjúkdómi á starfsemi ÍRA. 

Formaður, TF3JB, skýrði frá tilkynningu sem sett var á heimsíðu og Facebook síður að höfðu 

samráði við stjórn félagsins, þann 5. mars.  

 
 

FLÓAMARKAÐI FRESTAÐ TIL 3. MAÍ 
 

Stjórn ÍRA hefur ákveðið að fresta auglýstum flóamarkaði sem kynntur er á vetrardagskrá að verði haldinn 
sunnudaginn 8. mars. 
 

Ástæðan er, ríkjandi aðstæður vegna útbreiðslu Kórónaveiru sem veldur CONVID-19 sjúkdómi, en tilfellin á 
Íslandi eru orðin alls 35. 
 

Flóamarkaðir ÍRA hafa, síðustu ár, verið fjölsóttustu viðburðir félagsins og gjarnan hafa komið um og yfir 50 
manns í Skeljanes. Ljóst er, þegar slíkur fjöldi mætir í salinn, verða mikil þrengsli. Leitað var til fagaðila um álit 
vegna þessa í dag og okkur ráðlagt að fresta viðburðinum, sé þess kostur. 
 

Því hefur verið ákveðið að fresta flóamarkaði ÍRA 2020 til sunnudagsins 3. maí n.k. Eins leitt og það annars er að 
fresta viðburði, er það mat okkar að betra sé að sýna fyrirhyggju í þessu máli. 
 

Stjórn ÍRA. 
 

 

Formaður reifaði það ástand sem veiran hefur haft og hefur í þjóðfélaginu. Umræður urðu um 

hvort ætti að fella niður allt félagsstarf á meðan faraldurinn gengur yfir – í ljósi þess að þegar 

var búið að fresta flóamarkaði félagsins vegna COVID-19 veirunnar.  
 

Samþykkt var, að fresta öllum viðburðum öðrum en opnu húsi á fimmtudagskvöldum, til 

haustsins, þ.á.m. flóamarkaði (sem áður hafði verið frestað til 3. maí). Framhald yrði síðan að 

ráðast af framvindu COVID-19 veirunnar og tilmælum stjórnvalda í þeim efnum. Formanni 

var falið að koma þessari samþykkt stjórnar á framfæri við félagsmenn við fyrsta tækifæri á 

heimasíðu og FB síðum. 

 

10. Önnur mál 
 

a) Tillaga um umsókn á kallmerkinu TF3WARD til PFS vegna 18. apríl n.k. 

Formaður, TF3JB, lagði fram tillögu þess efnis, að félagið sæki um úthlutun sérstaks kall-

merkis, TF3WARD, til Póst- og fjarskiptastofnunar. Hugmyndin er, að starfrækja kallmerkið 

á Alþjóðadegi radíóamatöra, 18. apríl. Viðskeytið er óvanalegt því það er fjórir bókstafir, sem 

standa fyrir: World Amateur Radio Day.  

 

Kallmerkið verður eingöngu starfrækt einn dag á ári (18. apríl), en þann dag voru 

alþjóðasamtök landsfélaga radíóamatöra, International Amateur Radio Union, IARU, stofnuð 

árið 1925 í París í Frakklandi. Með þessu kallmerki, myndum við feta í fótspor systur-

félaganna á Norðurlöndum (og víðar), sem starfrækja félagsstöðvar þennan mánaðardag, ár 

hvert, með kallmerkjum sem hafa hliðstæð viðskeyti. Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 
b) Undirritun eyðublaðs RSK 17.28 fyrir félagasamtök; tilkynning um raunverulega eigendur. 

Formaður, TF3JB, skýrði frá erindi sem borist hafi frá embætti Ríkisskattstjóra 29. febrúar. 

Um er að ræða eyðublað RSK 17.28 fyrir félagasamtök, sem er tilkynning um raunverulega 

eigendur. Þetta er gert samkvæmt lögum um skráningu raunverulegra eigenda nr. 82/2019. 

Jónas skýrði frá samskiptum við embættið 5. mars s.l., en heimild RSK fékkst þá til 

innsendingar eyðublaðsins á vefsvæði embættisins þann 11. mars (í ljósi þessa stjórnar-fundar, 

sem haldinn er 10. mars). Gengið var frá undirritun allra stjórnarmanna á eyðublaðið á 

staðnum, en formaður hafði áður hitt TF3GS og fengið undirritun hans á skjalið.   

 



11. Næsti fundur stjórnar. 

Samþykkt með fyrirvara, að næsti fundur stjórnar verði haldinn 31. mars n.k. 

 

12. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, þakkaði mönnum góða fundarsetu og sleit fundi kl. 21:15. 

 

Að endingu vill TF2LL, fráfarandi ritari stjórnar ÍRA s.l. 2 starfsár, þakka fyrir sig og þakka 

formanni sérstaklega vel framsett fundargögn og málefnalega umræðu í stjórn félagsins. Megi 

félagið vaxa og dafna, með nýjum félögum og þeirri stórkostlegu fjarskiptatækni sem nú þegar 

er til staðar og tekur framförum dag frá degi. 

 

TF2LL Georg Magnússon, 

Ritari. 

 

 

 
   
    

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 2 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 27. maí 2020 kl. 18:00. 

 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3GZ ritari, TF3PW gjaldkeri, TF3GS 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn. Og TF1EIN varastjórn. 
 

1. Fundarsetning og dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:10. Hann lagði fram 

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 
 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 8. fundar starfsárið 2019/20; stjórnarskiptafundur 10. mars, lögð fram. 
 

3. Fundargerð 1. fundar starfsárið 2020/21; stjórnarfundur 10. mars, lögð fram. 
 

4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 

09.3.2020...Erindi til IARU R1; beiðni um fjárhagsstuðning v/ferðakostnaðar á ráðstefnu R1 í október n.k.; (E4 eyðublað IARU). 
09.3.2020...Erindi til IARU R1; viðauki (e. attachement) við E4 eyðublað IARU. 
09.3.2020...Erindi frá IARU R1; staðfesting á viðtöku ofangreindra gagna. 
11.3.2020...Erindi til RSK um raunverulega eigendur; Eyðublað  RSK 17.28 (TF3DC sá um sendingu). 
12.3.2020...Erindi til IARU með upplýsingum um skipan stjórnar ÍRA starfsárið 2020/21. 
12.3.2020...Erindi til IARU R1; upplýsingar um skipan stjórnar ÍRA starfsárið 2020/21. 
12.3.2020...Erindi til NRAU um upplýsingar um skipan stjórnar ÍRA starfsárið 2020/21. 
12.3.2020...Erindi frá forseta IARU um að vera á verði, þar sem sótt sé að böndum okkar á 144 MHz til 250 GHz. 
15.3.2020...Erindi frá IARU R1; ábending um að bóka ekki far og gistingu á ráðstefnu R1 vegna veirunnar, fyrr en í júlí n.k. 
17.3.2020...Erindi til PFS; umsókn um úthlutun kallmerkisins TF3WARD (World Amateur Radio Day). 
23.3.2020...Erindi frá TF1ANT/W1ANT; boð um að flytja erindi hjá ÍRA í heimsókn þeirra hjóna í lok ágúst n.k., ef veirustaða leyfir. 
23.3.2020...Erindi til Heimis (TF1ANT/W1ANT) þar sem gott boð hans er þegið með þökkum. 
29.3.2020...Erindi til IARU R1; svör við eyðublaði R1 til undirbúnings nefndavinnu á ráðstefnu R1 í október n.k. 
29.3.2020...Erindi til IARU R1; viðauki (e. attachement) við eyðublað IARU um nefndavinnu á ráðstefnunni. 
06.4.2020...Erindi til PFS; ósk um heimild til notkunar á kallmerki ÍRA, TF3YOTA, frá QTH TF3VD 13. apríl. 
07.4.2020...Erindi frá PFS; heimild PFS til notkunar á TF3YOTA frá QTH TF3VD. 
09.4.2020...Erindi frá Bernard, ON5WQ; fyrirspurn um ferðamannastaði og amatör radíó á Íslandi. 
09.4.2020...Erindi til ON5WQ; spurningum Bernards svarað. 
07.5.2020...Erindi til PFS; sendar upplýsingar (í kjölfar símtals) um nýjar bráðabirgðaheimildir DARC á 6m bandinu út árið 2020. 
12.5.2020...Erindi frá GM4BDJ sem býr yfir dagbókum GM5FT og spyr m.a. um starfrækslu kallmerkisins TF1B á árinu 1940. 
12.5.2020...Erindi til GM4BDJ; viðkomandi tjáð, að fyrirspurn hans um TF1B hafi verið vísað til TF3SB til afgreiðslu. 
14.5.2020...Erindi frá IARU R1; ársreikningur framkvæmdastjórnar IARU Svæðis 1 fyrir rekstarárið 2019. 
14.5.2020...Erindi frá IARU R1; samantekt á svörum landsfélaganna samkvæmt eyðublaði til undirbúnings ráðstefnu R1 í október. 
14.5.2020...Erindi frá IARU R1; boð til landsfélaganna um að tilnefna í framkvæmdastjórn svæðisins á ráðstefnu R1 í október n.k. 
17.5.2020...Erindi frá VE2DX; þakkar góðar móttökur ÍRA árið 2018; hefur sett upp nýja heimasíðu með frásögn frá heimsókninni. 
17.5.2020...Erindi til VE2DX; erindi og upplýsingar þakkaðar og Richand og XYL sendar góðar kveðjur frá félaginu. 
18.5.2020...Erindi frá TF2LL; Georg leggur til að stjórn félagsins hlutist til um að saga ÍRA verði skrifuð. 
18.5.2020...Erindi til TF2LL; erindið þakkað og Georg tjáð að tillaga hans verði lögð fyrir næsta stjórnarfund. 
22.5.2020...Erindi frá IARU R1; uppkast að vinnuplani fyrir ráðstefnu R1 í október n.k. 

5. Starfsemin tímabilið 11. mars til 27. maí; stutt skýrsla formanns. 
 

6. Ákvörðun um opnun félagsaðstöðunnar í ljósi afléttra samkomutakmarkana stjórnvalda. 
 

7. Félagið: (a) Staða innheimtu; (b) Starfsáætlun 2020/21. 
 

8. Starfræksla kallmerkja félagsins: (a) TF3YOTA; (b) TF3WARD. 
 

9. CQ TF: (a) Fundur ritnefndar 26.5.; (b) 3. tbl. 2020, útgáfudagur 28. júní. 
 

10. Páskaleikar ÍRA 2020. 
 

11. Önnur mál: Erindi TF2LL dags. 18. maí þess efnis að saga félagsins og radíóamatöra verði skrifuð. 
 

12. Næsti fundur stjórnar. 
 

13. Fundarslit. 
 

2. Fundargerð 8. fundar starfsárið 2019/20; stjórnarskiptafundar 10. mars lögð fram. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Fundargerð 1. fundar starfsárið 2020/21; stjórnarfundar 10. mars lögð fram. 

Samþykkt samljóða. 

 



4. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB fór yfir innkomin og útsend erindi. Umræður. Engar athugasemdir. 

 

5. Starfsemin tímabilið 11. mars til 27. maí; skýrsla formanns. 

Formaður ræddi lokun félagsaðstöðu og spurði stjórnarmenn hvernig þeim hafi fundist takast 

til almennt með viðbrögð varðandi COVID-19. Menn voru sammála um að vinnubrögð hafi 

verið fagleg og í takti við fyrirmæli stjórnvalda. Fram kom, að vitað væri um tvo félagsmenn 

sem hafi smitast af veirunni og veikst alvarlega. Formaður lagði fram í fundargögnum 

greinargott yfirlit um ýmsar upplýsingar sem hann hafði sent stjórnarmönum jafnóðum á 

tímabilinu til upplýsingar. Hann fór vandlega yfir og rifjaði upp þessar upplýsingar, sem menn 

kunnu að meta að hafa fengið sendar í samkomubanninu. 

 

6. Ákvörðun um opnun félagsaðstöðnnar í ljósi samkomutakmarkana stjórnvalda. 

Eftir nokkra umræðu um málið var samþykkt að opna félagsaðstöðuna að nýju fimmtudaginn 

11. júní. Til grundvallar ákvörðuninni lá m.a. stöðuskýrsla Almannavarnadeildar ríkis-

lögreglustjóra, dags. 20.5.2020, sem formaður hafði sent stjórnarmönnum fyrir fundinn. 

 

7. Félagið: a) Staða innheimtu; b) Starfsáætlun 2020/21. 
Gjaldkeri, TF3PW lýsti góðri stöðu varðandi innheimtu félagsgjalda. Um 100 félagsmenn hafa 

greitt gjaldið af rúmlega 170 félögum. Fram kom að enn er rúmur mánuður fram að eindaga 

svo þetta lofar góðu. Varaformaður, TF3DC lagði fram drög að starfsáætlun í framhaldi af 

umræðu og með vísan til fundargerðar síðasta fundar. Stefnt er að því að birta starfsáætlunina 

í 3. tbl. CQ TF. 

 

8. Starfræksla kallmerkja félagsins: a) TF3YOTA; b) TF3WARD. 

Formaður greindi frá starfrækslu TF3YOTA (umsjón TF3VD) þann 13. apríl og starfrækslu 

TF3WARD þann 18. apríl sem var virkjað í fyrsta skipti hjá félaginu (af TF3Y) sem hafði 320 

sambönd. Stjórnarmenn lýstu ánægju með virkni félaganna, sem tóku vel í hvatningu formanns 

um þátttöku í þessum viðburðum fyrir hönd félagsins. 

 

9. CQ TF: a) fundur ritnefndar 26.5.; b) 3. tbl. 2020, útgáfudagur 28. júní. 

Formaður greindi frá fundi ritnefndar daginn áður og lýsti ánægju með störf nefndarinnar sem 

stjórnarmenn tóku undir. Staðfest var, að ritnefnd heldur sínu striki samkvæmt útgáfu-áætlun 

sem stjórn hefur samþykkt. Formaður fór yfir og kynnti greinar sem þegar liggja fyrir í nýja 

blaðið eða eru væntanlegar. 

 

10. Páskaleikar ÍRA 2020. 

Páskaleikarnir heppnuðust vel og voru 16 kallmerki með skráða þátttöku samaborið við 17 í 

fyrra (2019). Skipulag og umgjörð var í höndum Hrafnkels Sigurðssonar, TF8KY, sem fær 

þakkir fyrir umsjón og þá alúð sem hann sýnir verkefninu. Fram kom hjá formanni að 

væntanleg væri grein frá Kela í CQ TF um niðurstöður leikanna. 

 

11. Önnur mál. 

 

Erindi TF2LL dags. 18. maí þess efnis, að stjórn ÍRA hlutist til um að saga félagsins og 

radíóamatöra á Íslandi verði skrifuð í máli og myndum. 

 

Stjórnarmenn voru almennt jákvæðir gagnvart erindi Georgs. Umræður fóru fram um form 

söguritunar, þ.e. hvort skrásetning í bók eða einhvers konar gerð myndefnis / myndbanda gæti 

komið til greina og jafnvel verið heppilegri. Einnig var rætt um umfang söguritunar o.s.frv. Þá 

var nefnt, að söguritun félagsins hefur að vissu leyti verið sinnt (jafnóðum) með útgáfu CQ TF 

og sem dæmi, var nefnd grein JB þar sem rakin er húsnæðissaga ÍRA frá upphafi. Stjórn er 

sammála um, að taka málið á dagskrá og gera áætlun um viðeigandi umfang og form 

skráningar á sögu ÍRA. 

 



12. Næsti fundur stjórnar. 

Samþykkt að næsti fundur stjórnar verði haldinn miðvikudaginn 24. júní kl. 18:00 í Skeljanesi. 

 

13. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan fund og sleit fundi kl. 19:37. 

 

Fundargerð ritaði 

Óskar Sverrisson / TF3DC 

Varaformaður ÍRA 

 

 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 3 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 28. júlí 2020 kl. 18:30. 

(Gestur fundarins: Kristján Benediktsson, TF3KB, IARU/NRAU tengiliður ÍRA). 

 

Mættir: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3GS ritari, TF3PW gjaldkeri,                    

TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. Forföll: TF3GZ meðstjórnandi. 
 

1. Fundarsetning og dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:30. Hann lagði fram 

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 2. fundar 2020/21 frá 27. maí, lögð fram. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 
 

23.5.2020...Erindi frá: TF3KB; endurunnar ljósmyndir frá heimsókn ON4UN til Íslands 4. ágúst 2011. 
25.5.2020...Erindi til: TF1MT; sent efni til Magnúsar vegna væntanlegar greinar hans um APRS til birtingar í CQ TF. 
29.5.2020...Erindi frá: Nóa Sebastían Gunnarssyni þar sem hann spyr um áhugamálið og aldur til að öðlast amatörleyfi 
29.5.2020...Erindi til: Nóa. Fyrirspurn svarað og honum sent Ávarpsbréfið til kynningar, auk ábendingar á heimasíðu félagsins. 
05.6.2020...Erindi til:TF3KB um gerð TF bandplans á HF og 50 MHz í framhaldi eftir erindi hans 8.12.2019 um það mál. 
08.6.2020...Erindi frá: PFS. Afrit afgreiðslu stofnunarinnar til TF3LB um heimild í 70 MHz tíðnisviðinu. 
10.6.2020...Erindi frá: Ara Þórólfi Jóhannessyni TF1A til stjórnar þar sem hann óskar eftir lausnar frá embætti VHF stjóra. 
10.6.2020...Erindi til: TF1A; móttaka á erindinu staðfest og að beiðnin verði lögð fyrir næsta fund stjórnar. 
26.6.2020...Erindi frá/til: Erindi frá og til PFS v/umsagnar um ósk um úthlutun QRG 433,91+/- 0.87 MHz tímabundið í einn dag. 
27.6.2020...Erindi frá: IARU svæði 1; Ákvörðun um að fyrri hluti ráðstefnu R1 verði haldinn 11.-16. október sem fjarfundur. 
01.7.2020...Erindi frá: NRAU; Ákvörðun um að fundur Norrænu landsfélaganna verði haldinn 4.-6. október sem fjarfundur. 
07.7.2020...Erindi frá: PFS. Afrit afgreiðslu stofnunarinnar til TF1OL um heimild á 70 MHz tíðnisviðinu.    
10.7.2020...Erindi til: IARU svæðis 1; tillögur ÍRA til umfjöllunar á ráðstefnu svæðisins 2020 (2021). 
11.7.2020...Erindi frá: IARU svæði 1; „Wireless Power Transmission for Electric Vehicler (WPT-EV)“ vísað í EMC nefndar. 
14.7.2020...Erindi frá/til: Erindi frá og til PFS v/umsagnar um ósk TF3RRN um breytingu á kallmerki í TF3RB 
15.7.2020...Erindi til: TF3WZ með beiðni um lagfæringu á sérsíðu um félagsblaðið CQ TF á heimasíðu. 
21.7.2020...Erindi til: Stjórn ÍRA frá formanni á milli stjórnarfunda 16. og 29. júní; 3., 6., 8., 12., 16., 18. og 21 júlí.   

 

4. Opnun félagsaðstöðunnar í Skeljanesi á ný þann 11. júní – eftir lokun frá 12. mars. 
 

5. Félagsstarfið að undanförnu og framundan, í haust og vetur. 
 

6. Innheimta og staða félagssjóðs. 
 

7. Starfsáætlun 2020/21. 
 

8. Útgáfumál: CQ TF; 3. tbl. 28. júní og 4. tbl. 27. september n.k.  
 

9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda; TF3W og TF3IRA. 
  

10. Fjarskiptaviðburðir á næstunni. 
  

11. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli TF3GB, 10. júní. 
 

12. Embættismenn/trúnaðarmenn félagsins. 
 

13. Önnur mál. 
 

 (a) Erindi frá Ara Þórólfi Jóhannessyni, TF1A, dags. 10.6.2020. 

 (b) Kynning TF3KB á tillögum ÍRA til IARU svæðis 1 vegna ráðstefnu svæðisins 2020 [og 2021]. 

 (c) Viðræður við PFS á milli stjórnarfunda um auknar heimildir á 50 MHz. 

 (d) Tillaga TF2LL um ritun sögu félagsins; framhaldsumræða. 

 (e) Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 

 (f) Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á næstunni (30.7-24.9.) 

 (g) PFS setti sér málsmeðferðarreglur 21.7. sem taka gildi 1.10. n.k. 

 (h) Öryggiskerfi í Skeljanesi. 

 (i) Skipun nýs VHF/UHF stjóra félagsins. 
 

14. Næsti fundur stjórnar. 
 

15. Fundarslit. 

 

  



2. Fundargerð 2. fundar starfsárið 2020/21 frá 27. maí lögð fram. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB, fór yfir innkomin og útsend erindi. Eitt erindi verðu sent áfram til EMC 

nefndar. Engar athugasemdir komu fram.  

 

4. Opnun félagsaðstöðunnar í Skeljanesi á ný þann 11. júní – eftir lokun frá 12. mars.  

Rætt um opnun eftir Covid-19. Góð mæting hefur verið eftir opnun. Margir eldri félagar hafa 

sent kveðjur en hafa ekki treyst sér til að mæta í félagsaðstöðuna. 

 

5. Félagsstarfið að undanförnu og framundan, í haust og vetur. 

Ýmislegt hefur verið gert undanfarið. Meðal annars var búnaður í eigu félagsins sem var í 

geymslu á  Vatnsendahæð sóttur. Hreinsað og málað var við inngang hússins í Skeljanesi 

(Baldvin TF3-Ø33). Elín, TF2EQ, starfrækti félagsstöðina 20. og 27. júní. Frestun hefur orðið 

á vetrardagskrá vegna Covid-19. Nánara fyrirkomulag vetrardagskrár verður rætt á næsta 

fundi. 

 

6. Innheimta og staða félagssjóðs. 

Gjaldkeri, TF3PW, flutti skýrslu. Alls eru 150 búnir að greiða félagsgjald, 2 feldir niður og  

20 eftir að greiða. Svipuð staða og síðasta ár. Staða félagssjóðs er í góð. 

 

7. Starfsáætlun 2020/21. 
Tillaga varaformanns að starfsáætlun 2020/21 rædd og samþykkt. Búast má við hægari 

framvindu áætlunarinnar verði Covid-19 faraldurinn áfram virkur.  

 

8. Útgáfumál: CQ TF; 3.tbl. 28. júní og 4. tbl. 27. september n.k. 

3. tölublað CQ TF kom út 28. júní og er áætlað að gefa út næsta blað 27. september. Bæst hafa 

inn á heimasíðu félagsins eldri CQ TF blöð (sem fallið höfðu út) sem komu út í tíð Brynjólfs 

Jónssonar, TF5B, þegar hann var ritstjóri. Um er að ræða 5. tbl. 1997; 1., 2., 3. og 4. tbl. 1998 

og 5. tbl. 2004.  

 

9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 

(a) „CQ world Wide WPX Contest“, morshluti; TF3W 30.-31. maí (TF3DC). 

(b) „ARRL CQ kids Day“; TF3IRA 20. júní (TF2EQ). 

(c) „IARU HF World Championship“; á morsi; TF3W 11.-12. júlí (TF3CW). 

(d) VHF/UHF leikar ÍRA 2020; TF3IRA 11. júlí (TF3JB, TF3AWS og TF3MH). 

 

10. Fjarskiptaviðburðir á næstuni. 

TF Útileikarnir verða haldnir með hefðbundnum hætti um verslunarmanahelgina. Einar 

Kjartansson, TF3EK, er umsjónarmaður þeirra. Stjórn þakkar honum góða kynningu og 

utanumhald. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin. Tveir vitar hafa verið skráðir til þátttöku. 

Það eru Knarrarósviti og Selvogsviti. Svanur Hjálmarsson, TF3AB er í forsvari fyrir hópinn á 

Knarraósvita. Kallmerki verður TF1IRA. Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL, áformar að starfrækja 

Selvogsvita og notar kallmerkið TF1OL/LH. 

 

11. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli TF3GB, 10. Júní 2020. 

Farið var yfir málið. Stjórn fylgist áfram með þróun þess. 

 

12. Embættismenn/trúnaðarmenn félagsins. 

Formaður, TF3JB, kynnti tillögu sína um að boða embættis- og trúnaðarmenn félagsins sem 

eru skipaðir af stjórn til fundar. Málið verður rætt á næsta stjórnarfundi. 

 

 

  



13. Önnur mál. 

 

a. Erindi frá Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A, dags. 10.6.2020 þar sem hann óskar að 

segja sig frá embætti VHF stjóra félagsins vegna ósættis á milli hans og TF8YY. 

Samþykkt að verða við erindinu. TF3JB og TF3DC svara bréfi TF1A. 

 

b. TF3KB var sérstakur gestur fundarins og fór yfir tillögur ÍRA til IARU svæðis 1 vegna 

ráðstefnu svæðisins 2020/21. Fjarfundur verður í ár vegna Covid-19 en vinnufundur 

(e. workshop) á því næsta. Tillögur hafa verið sendar til IARU frá félaginu, en Kristján 

kallar eftir tillögum eða áherslum frá stjórn í framhaldi af yfirferð sinni. 

 

c. Viðræður við PFS um 50 MHz bandið. Formaður, TF3JB fór yfir stöðuna. Fallið hefur 

verið frá því að afla bráðabirgðaheimildar en fá þess í stað endanlega heimild. Hlé er 

á umræðum, m.a. vegna Covid-19 og vegna gagnaöflunar. 

 

d. Tillaga TF2LL um ritun sögu félagsins. Formaður, TF3JB hefur svarað erindi TF2LL. 

Málið verður áfram til umfjöllunar innan stjórnar. 

  

e. Skipta þarf um RG-213 „kapalskott“ við OptiBeam Yagi loftnet TF3IRA. Ennfremur 

er áformað, að kom upp loftunum fyrir 160, 80 og 40 metra böndin sem keypt voru á 

síðasta ári.  

 

f. Viðvera stjórnarmanna á opnunarkvöldum í Skeljanesi. Stjórnamenn skrá niður 

hvenær þeir geta mætt. Miðað er við, að a.m.k. tveir stjórnarmenn verði á vakt á 

opnunarkvöldum.  

 

g. PFS hefur sett sér ný viðmið um málsmeðferðarreglur. Hægt að sjá þær á síðu 

stofnunarinnar. 

 

h. Mánaðarlegar greiðslur fyrir áskrift vegna öryggiskerfis hússins í Skeljanesi og vegna 

þrifa á sameiginlegu rými hafa fallið niður, þar sem Ættfræðiþjónustan ORG hefur 

ekki sent okkur rukkun. Formaður, TF3JB, tekur að sér að reifa málið við 

forsvarsmann ORG ehf. Jafnframt er beðið eftir nýju innsláttarborði fyrir öryggis-

kerfið, en uppsetningu hefur seinkað því tölva kerfisins er staðsett hjá Mótorhjóla-

klúbbnum Sniglunum sem eru með húsnæði á jarðhæð í norðurenda hússins og 

erfiðlega hefur gengið að fá aðgang þar fyrir Securitas. 
  

 Þessir aðilar/félög deila með okkur húsnæði í Skeljanesi: ORG – Ættfræðiþjónustan  

 ehf., Bifhjólasamtök lýðveldisins, Sniglarnir og Kajakfélag Reykjavíkur. 

 

i. Í ljósi þess að TF1A óskaði eftir og hefur verið veitt lausn frá embætti, var TF3GS 

skipaður í embætti VHF stjóra frá og með 27. maí 2020. 

 

13. Næsti fundur sjórnar. 

Samþykkt að stefna að næsta fundi þriðjudag 8. september kl. 18:00 í Skeljanesi. 

 

15. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan fund og sleit fundi kl. 20:37. 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS 

Ritari ÍRA 

 

 

                                                                                                    



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 4 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 8. september 2020 kl. 18:00. 

 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 
 

1. Fundarsetning og dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00.  Hann lagði fram 

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 

 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 3. fundar 2020/21 frá 28. júlí, lögð fram. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 
 

 27.7.2020...Erindi frá: TF3AB með upplýsingum um að Knarrarósvitahópurinn verði ekki QRV í ár vegna Covid-19. 
 27.7.2020...Erindi til: TF3AB með þökkum fyrir upplýsingarnar og stuðningi f.h. stjórnar ÍRA við þessa ákvörðun þeirra. 
 28.7.2020...Erindi frá: PFS. Tímabundin heimild til leyfishafa að mega nota allt að 100W afl á 5 MHz bandi í TF útileikunum. 
 06.8.2020...Erindi frá: Sigurði Frey Jónssyni með ósk um félagsaðild að ÍRA. 
 06.8.2020...Erindi til: Sigurðar Freys þar sem hann er boðinn velkominn í félagið; vefslóðir sendar á nýjasta CQ TF og Ávarpsbréf. 
 09.8.2020...Erindi til: TF3EK umsjónarmanns TF útileikanna með fjarskiptadagbók TF3IRA vegna þátttöku í leikunum. 
 18.8.2020...Erindi frá: Raunvísindastofnun. Tilkynning um tækjagjöf til félagsins. Dr. Sveinn Ólafsson f.h. stofnunarinnar. 
 18.8.2020...Erindi til: Raunvísindastofnunar. Þakkir fyrir gjöf til félagsins sendar f.h. stjórnar ÍRA. 
 28.8.2020...Erindi frá: TF3JA þar sem hann óskar eftir að félagið tilkynni þátttöku hans f.h. ÍRA á IARU ráðstefnunni 2020. 
 28.8.2020...Erindi til: TF3JA þar sem honum var tilkynnt um að ósk hans verði lögð fyrir næsta stjórnarfund ÍRA. 
 28.8.2020...Erindi til: Ara Þórólfs Jóhannessonar TF1A með samþykkt stjórnar um lausn frá embætti VHF stjóra sbr. stj.fund 28.7. 
 31.8.2020...Erindi frá: NRAU vegna staðfestingar á mætingu á fjarfund NRAU 2020 helgina 4.-6. september. 
 31.8.2020...Erindi til: NRAU með staðfestingu um að TF3KB verði fulltrúi ÍRA á fjarfundinum.  
 31.8.2020...Erindi til: Stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda: Dags.: 31. júlí; 3.,4.,6.,8.,11.,15.,17.,18.,19.,26.,28. og 31. ágúst. 
 

4. Lokun í Skeljanesi 6. ágúst til 10. september og næstu skref. 
 

5. Innheimta og staða félagssjóðs. 
 

6. Útgáfumál. 
 

7. Fjarskiptaviðburðir á næstunni. 
 

8. Ákvörðun dagsetningar fyrir aðalfund 2021. 
 

9. Kaup á VHF/UHF loftneti fyrir TF3IRA. 
 

10. Embættismenn/trúnaðarmenn félagsins. 
 

11. Önnur mál. 

 (a) Ráðstefna NRAU 2020 yfir netið; 4.-6. september. 

 (b) Gjafir til félagsins að undanförnu. 

 (c) Erindi TF3JA dags. 28.8. með ósk um þátttöku í ráðstefnu IARU 2020. 

  (d) Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 

 (e) Tillaga TF2LL um ritun sögu félagsins; framhaldsumfjöllun. 

 (f) Myndataka af stjórn ÍRA starfsárið 2020/21. 
 

12. Næsti fundur stjórnar. 
 

13. Fundarslit. 
 

 

2. Fundargerð 3. fundar 2020/21 frá 28. júlí, lögð fram. 

Samþykkt samhljóða. 
 

3. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB fór yfir innkomin og útsend erindi. 

 



4. Lokun í Skeljanesi frá 6. ágúst til 10. september og næstu skref. 

Formaður, TF3JB lagði fram og fór yfir samantekt um starfið þann tíma sem félagsaðstaðan 

var lokuð, frá 6. ágúst s.l. til dagsins i dag. Stjórn þakkar Baldvin, TF3-Ø33 og formanni, 

TF3JB fyrir vel unnin störf við málningarvinnu og snyrtingar utanhúss í Skeljanesi í sumar. 

Rætt um starfið framundan. Stjórn samþykkir að opna félagsaðstöðuna á ný fimmtudaginn 17. 

september, svo framalega sem aðstæður í þjóðfélaginu breytist ekki með tilliti til Covid-19 

faraldursins. 

 

5. Innheimta og staða félagssjóðs. 

Gjaldkeri, TF3PW fjallaði um stöðu fjármála. Staða félagssjóð er góð. Innheimta félagsgjalda 

gengur vel. Alls hafa 160 greitt félagsgjald; ógreiddir eru 12 og 2 hafa verið niðurfelldir. 

 

6. Útgáfumál. 

Formaður, TF3JB fór yfir og kynnti stöðu 4. tölublaðs CQ TF sem kemur út 27. september n.k., 

en undirbúningsfundur ritnefndar var haldinn 24. ágúst. Samkvæmt upplýsingum frá ritstjóra, 

TF3SB er áætlað að blaðið verði 52 blaðsíður að stærð. Vel hefur gengið með efnissöfnun og á 

ritstjóri nú efni „á lager“ til birtingar í næstu blöðum.  

 

7. Fjarskiptaviðburðir á næstunni. 

Helstu fjarskiptaviðburðir á næstunni eru: SAC keppnin, CW hluti, 19.-20. september; SAC 

keppnin, SSB hluti, 10.-11. október; CQ WW DX keppnin, SSB hluti, 24.-25. október; og CQ 

WW DX keppnin, CW hluti, 28.-29. nóvember.  

 

Stjórn hvetur félagsmenn til að taka þátt í þessum keppnum. Keppnisstjóri, TF3DC sagði að 

vegna COVID-19 væri ekki reiknað með fjöldaþátttöku frá félagsstöðinni á næstunni. Óskar 

leggur áherslu á að sem flestir taki þátt í SAC keppnunum. 

 

8. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 2021. 

Samþykkt að aðalfundur ÍRA 2021 verði haldinn laugardaginn 20. febrúar 2021, með fyrirvara 

um aðstæður í þjóðfélaginu vegna Covid-19 faraldursins. 

 

9. Kaup á VHF/UHF loftneti fyrir TF3IRA. 

Samþykkt kaup félagssjóðs á Diamond X-700HN VHF/UHF húsaloftneti, 25 metrum af 

Ultraflex 10 coax kapli og N-tengjum fyrir TF3IRA. Heildarkostnaður nemur 73.639 krónum. 

Þar af kostar Diamond loftnetið 46.127 krónur. 

 

10. Embættismenn/trúnaðarmenn félagsins.  

Farið yfir tillögu og minnisblað formanns um endurskoðun á embættismannakerfi félagsins 

sem lögð var fram [til kynningar] á síðasta fundi (3. stjórnarfundi). Embættis- og trúnaðarmenn 

félagsins eru í dag alls 41 talsins. Þar af eru 10 kjörnir á aðalfundi og 31 eru skipaðir af stjórn. 

Tillaga formanns var formlega samþykkt. Á meðan endurskoðun stendur yfir, mun skipan 

embættismanna (frá fyrra tímabili) gilda áfram, uns niðurstaða liggur fyrir. 

 

Stjórn hefur hug á að boða alla embættismenn ÍRA til viðtals og fara yfir starfið. Stjórn hefur 

til skoðunar, að eiga árlega fund með þessum aðilum sem vinna dýrmæt störf fyrir félagið. 

Möguleg útfærsla er að viðtöl fari fram t.d. á 2-3 laugardögum. Formanni var falin nánari 

útfærsla. 

 

11. Önnur mál. 

 

(a) Ráðstefna NRAU 2020 yfir netið; 4.-6. september.  

Kristján Benediktsson,TF3KB sat ráðstefnuna af okkar hálfu. Fyrri ákvörðun var, að fundurinn 

yrði haldinn í Varberg í Svíþjóð, en vegna COVID-19 fór hann fram yfir netið. Fundargerð og 

önnur gögn verða lögð fram á næsta stjórnarfundi.  

 



(b) Gjafir til félagsins að undanförnu. 

Þann 2. ágúst fékk félagið afhenta gjöf í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Um er að ræða YAESU 

SMB-201, sem er sérhönnuð borðfesting með innbyggðri viftu og notast við ICOM IC-208H 

VHF/UHF APRS stöð félagsins, TF3IRA-1Ø. Þess má geta að um er að ræða samskonar 

borðfestingu og félaginu var gefin 23. september 2019 til að nota við YAESU FT-7900E 

VHF/UHF stöð TF3IRA. Svo heppilega vill til, að SMB-201 festingin smellpassar við ICOM 

IC-208H ARPS stöðina. TF3JB tók á móti gjöfinni. Sami félagsmaður var gefandi þá og nú 

en óskar að láta nafns síns og kallmerkis ekki getið. Stjórn ÍRA þakkar gjöfina. 

 

Þann 20. ágúst fékk félagið afhenda gjöf í húsnæði Raunvísindastofnunar. Um er að ræða  

General Electric Delco MD-129A/GR; mótara og aflgjafa. Stewart-Warner T-282D/GR; 

100W sendi og Hewlett-Packard; Model 6068 VHF Signal generator (10-420 MHz). TF3JB 

og TF3GS tóku á móti tækjunum fyrir hönd félagsins. Stjórn ÍRA þakka gjöfina. 

 

(c) Erindi TF3JA dags. 28.8. með ósk um þátttöku í ráðstefnu IARU 2020.  

Stjórn þakkar TF3JA fyrir að sýna áhuga á ráðstefnunni en félagið hefur þegar skipað og 

tilkynnt Kristján Benediktsson, TF3KB sem fulltrúa IRA á ráðstefnuna.   

 

(d) Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 

Eftirtaldir stjórnarmenn taka að sér að skoða málið: Ritari, TF3GS; varaformaður, TF3DC og 

meðstjórnandi, TF3GZ. 

 

(e) Tillaga TF2LL um ritun sögu félagsins; framhaldsumfjöllun. 

Málefnið rætt út frá ýmsum hliðum. Hugmynd er um að nýta þær greinar sem þegar hafa birst 

í félagsblaðinu CQ TF og draga saman í eitt blað/bók. Fara þarf yfir hvað búið er að skrifa um 

sögu félagsins og þannig komast að niðurstöðu hvað á eftir að skrifa um. Senda þarf út 

„hugmyndaósk“ um þær greinar og fá þá félagana til að skrifa um þau málefni. 

  

(f) Myndataka af stjórn ÍRA starfsárið 2020/21. 

Jón Svavarsson, TF3JON, ljósmyndari félagsins var mættur á fundinn. Í framhaldi sátu 

stjórnarmenn fyrir við árlega myndatöku. Stjórn þakkar TF3JON fyrir myndatökuna. 

 

12. Næsti fundur stjórnar. 

Samþykkt að stefna að næsta fundi stjórnar þriðjudag 6. október kl. 18:00 í Skeljanesi. 

   
13. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB þakkaði stjórnarmönnum að lokum og sleit fundi kl. 20:27 

 
Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS 

Ritari ÍRA 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 5 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 24. nóvember 2020 kl. 18:00. 
 

Mættir: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GZ meðstjórnandi, og 

TF1EIN varastjórn. TF3GS ritari og TF3UA varastjórn höfðu boðað forföll. 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:13. Hann lagði fram 

meðfylgjandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. Jónas bað Óskar, TF3DC að 

annast fundarritun í fjarveru ritara. 
 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 4. Fundar 2020/21 frá 8. september lögð fram. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli stjórnarfunda. 
 

 08.09.2020...Erindi frá: PFS; uppfærsla kallmerkis Davíðs Víðissonar TF3DEN í TF3EZ. 
 14.09.2020...Erindi frá: Oddnýju Dögg Friðriksdóttur; fyrirspurn um námskeið. 
 14.09.2020...Erindi til: Oddnýjar með upplýsingum um félagið og vefslóð á nýjasta CQ TF (3. tbl. 2020). 
 23.09.2020...Erindi til: Jóns Þ. Jónssonar TF3JA; svar við erindi hans dags. 28.8.2020 um aðgang að ráðstefnu IRAU 2020. 
 24.09.2020...Erindi frá: Ragnari Geir Brynjólfssyni; umsögn um uppbyggingu innviða; mál nr.55; samráðsgátt stjórnvalda 
 24.09.2020...Erindi til: Ragnars með þökk fyrir sendinguna. 
 25.09.2020...Erindi frá: Jóni Þ. Jónssyni TF3JA; ítrekun fyrri beiðni um aðgang að ráðstefnu IARU 2020. 
 27.09.2020...Erindi frá: Bjarna Rafni Gunnarssyni, 102 Reykjavík; ósk um skráningu á næsta námskeið. 
 27.09.2020...Erindi til: Bjarna Rafns með upplýsingum að næsta náskeið sé fyrirhugað í október, með fyrirvara um COVID-19. 
 29.09.2020...Erindi til: Jóns Þ. Jónssonar TF3JA; svar við erindi til félagsins dags. 25.9.2020. 
 30.09.2020...Erindi frá: Jóni Þ. Jónssyni F3JA; póstur vegna erindis dags. 25.9.2020 til félagsins. 
 30.09.2020...Erindi til: Sameiginlegt veffang ritstjóra félagsblaða norrænu systurfélaganna; sent vefslóð á 4. tbl. CQ TF 2020. 
 06.10.2020...Erindi frá: Guðni Hannesson, Stokkseyri; nýr félagmaður. 
 21.10.2020...Erindi frá: PFS, umsögn ÍRA óskað vegna beiðni TF1OL um breytingu á kallmerki í TF1O. 
 21.10.2020...Erindi til: PFS með jákvæðri umsögn ÍRA um beiðni TF1OL. 
 26.10.2020...Erindi frá: Smára McCarthy með síðari fyrirspurn um námskeið (fyrri fyrirspurn var móttekin og svarað 16.5.2020). 
 26.10.2020...Erindi til: Smára McCarthy með svari við síðari fyrirspurn um námskeið. 
 12.11.2020...Erindi frá: Emil Gretti með fyrirspurn um próf til amatörleyfis. 
 12.11.2020...Erindi til: Emils Grettis með svari við fyrirspurn. 
 20.11.2020...Erindi frá: Katrínu Stefánsdóttur, dóttur TF3S (sk) býður félaginu að taka við og varðveita QSL kortum Nenna heitins til varðveislu. 
 20.11.2020...Erindi til: Katrínar Stefánsdóttur. Boð Katrínar fyrir hönd aðstandenda samþykkt og kortin sótt 21.11. 
 13.09.-30.09.2020...Erindi til: Stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda, dags.:  13., 20., 22., 27., 28. og 30. september 
 03.10.-30.10.2020...Erindi til: Stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda; dags.:  3., 5., 7., 9. 12., 16., 19., 20., 24., 26. og 30. október.  
 08.11.-20.11.2020...Erindi til: Stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda; dags.: 8., 9., 12., 14., 16., 19. og 20. nóvember. 
 

4. Lokun í Skeljanesi hefur varað í 10 vikur. Félagsstarfið; næstu skref. (a) Skýrsla formanns. 
 

5. Innheimta og staða félagssjóðs. (a) Framleiðsla viðurkenninga vegna félagsviðburða á árinu 2020. 
 

6. Útgáfumál; CQ TF 4. tbl. 2020 kom út 27.9.; CQ TF 1. tbl. 2021 kemur út 28.1. 
 

7. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda frá 8. september (og út árið). 
 

8. Námskeið til amatörleyfis. 
 

9. Hugsanleg starfsemi á vegum félagsins yfir netið í ljósi kórónaveirunnar Covid-19. 
 

10. Tillaga um skipan aðstoðarmanns vefstjóra. 
 

11. Aðalfundur 2021; tillaga um nýja dagsetningu [13. mars 2021 í stað 20.2.2021]. 
 

12. Önnur mál. 
 (a) Ráðstefna NRAU 2020 yfir netið 4.-6. september. 
 (b) Ráðstefna IARU Svæðis 1 yfir netið 11.-16. október. 

 (c) Tillaga um skoðun/endurskoðun á embættismannakerfi félagsins. 

 (d) Erindi TF3JA dags. 25.9. með ítrekun um þátttöku í ráðstefnu IARU 2020. 

 (e) Sending QSL korta TF3S til ÍRA frá aðstandendum 21. nóvember. 

  (f) Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar; verkáætlun. 
 

13. Næsti fundur stjórnar. 
 

14. Fundarslit. 
 

 
 

2. Fundargerð 4. fundar, starfsárið 2020/21; frá 8. september lögð fram. 

Samþykkt samhljóða. 

  



3. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB gaf greinargott yfirlit um innkomin og útsend erindi. Á góma bar einnig 

upplýsingabréf sem formaður sendir stjórnarmönnum reglulega milli funda í þeim tilgangi 

upplýsa stjórn um efni og afgreiðslu einstakra erinda, auk samráðs um ákvarðanir sem taka 

þarf, s.s. vegna áhrifa Kórónaveirunnar á félagsstarfið. Ánægja er með upplýsingabréfið. 

 

4. Núverandi lokun í Skeljanesi hefur varað samfleytt í 10 vikur. Næstu skref. 

Formaður, TF3JB, kynnti framlagða skýrslu til stjórnar um lokun félagsaðstöðunnar og næstu 

skref. Jónas fór yfir og skýrði stöðuna, m.a. með vísan til tilmæla stjórnvalda. Stjórn ÍRA hefur 

verið einhuga í ákvörðunum um lokun sbr. og upplýsingabréf formanns milli funda. Umræður, 

fyrirspurnir og svör. Því miður er útlit fyrir áframhaldandi lokun. 

 

5. Innheimta og staða félagssjóðs. 

Gjaldkeri, TF3PW, gerði grein fyrir innheimtu og stöðu félagssjóðs. Staðan er góð enda aðeins 

þrír sem ekki hafa greitt félagsgjaldið í ár. Málið er til skoðunar, en talið er að það tengist því 

að þeir noti ekki heimabanka.  
 

(a) Framleiðsla viðurkenninga vegna félagsviðburða á árinu 2020. 

Samþykkt að setja í framleiðslu verðlaunagripi og viðurkenningarskjöl vegna félagsviðburða 

á árinu 2020. Þessir viðburðir eru: Páskaleikar, VHF/UHF leikar og TF útileikar. 

 

6. Útgáfumál; CQ TF 4. tbl. 2020 kom út 27.9. / CQ TF 1. tbl. 2021 kemur út 28.1. 

Formaður, TF3JB gerði grein fyrir störfum ritnefndar. Fram kom að ekki er skortur á efni í 

blaðið. Útgáfuáætlun hefur staðist fullkomlega og dreifði formaður prenteintaki af síðasta 

blaði til stjórnarmanna. 

 

7. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda frá 8. september (og út árið). 

Formaður, TF3JB og keppnisstjóri, TF3DC gerðu grein fyrir virkni félagsstöðvarinnar í 

einstökum keppnum í haust og því sem framundan er til áramóta. Ljóst er, að þátttaka 

félagsstöðvar hefur því miður verið takmörkuð við einmenningsflokkinn vegna áhrifa Covid-

19 faraldursins. 

 

Sigurður, TF3CW og Óskar, TF3DC hafa tekið þátt í helstu keppnum í haust fyrir hönd 

félagsins en Elín, TF2EQ, ungmennafulltrúi ÍRA mun virkja TF3YOTA frá félagsstöðinni í 

desember („YOTA month“). Fram kom, að markmið YOTA verkefnisins (Youngsters On The 

Air) er að kynna áhugamálið fyrir áhugasömum ungmennum. 

 

8. Námskeið til amatörleyfis. 

Stöðugur áhugi er á þátttöku í námskeiði félagsins til amatörleyfis. Kórónaveiran hefur hins 

vegar valdið því, að ekki hefur reynst unnt að bjóða námskeið á árinu. Umsjónarmaður 

námskeiða, TF3PW lagði fram upplýsingar um þá sem bíða og eru skráðir á næsta námskeið. 

Samþykkt að fara þess á leit við prófnefnd, að stefnt verði að námskeiði til amatörleyfis á 

vormisseri. Verði Covid-19 faraldurinn enn hamlandi á þeim tíma, verði nefndin beðin um að 

kanna með að bjóða námskeiðið yfir netið. 

 

9. Hugsanleg starfsemi á vegum félagsins yfir netið í ljósi Kórónaveirunnar. 

Málið var rætt almennt og meðal annars með vísan til frumkvæðis TF3OM um fjarfundi á 

netinu, hugmynda um námskeiðshald á netinu o.s.frv. Formaður greindi frá „prufufundum“ 

(ekki sérstaklega á vegum ÍRA) sem farið hafi fram yfir netið og skýrði frá tölulegum 

staðreyndum um mætingu o.s.frv. Allt jákvætt um það að segja voru viðbrögð stjórnarmanna. 

Engin samþykkt var gerð undir dagskrárliðnum, en ákveðið að taka málið til áframhaldandi 

umfjöllunar í stjórn félagsins. 

 

 

 



10. Tillaga um skipan aðstoðarmanns vefstjóra. 

Formaður, TF3JB mælti fyrir tillögu um stofnun embættis aðstoðarmanns vefstjóra. Í máli 

hans kom fram að Ölvir, TF3WZ (sem m.a. setti upp heimasíðu félagsins á sínum tíma) væri 

önnum kafinn í vinnu – þótt hann hafi staðið sig með afbrigðum vel í að aðstoða félagið við 

innfærslu ganga á heimasíðu. Fram kom ennfremur, að almennt séð væri eðlilegt og 

skynsamlegt að fleiri en vefstjóri gætu sinnt breytingum og/eða uppfærslum. Formaður sagðist 

hafa hitt Ölvi fyrir nokkru, rætt málið við hann og hafi Ölvir tekið þessari hugmynd fagnandi. 

Samþykkt samhljóða að stofna til embættisins. 
 

Formaður óskaði næst eftir tillögum frá stjórn um slíkan aðstoðarmann. Jón, TF3PW sagðist 

ætla hugsa málið þegar stungið var uppá honum. Stefnt er að afgreiðslu á næsta fundi. 

 

11. Aðalfundur 2021; tillaga um nýja dagsetningu (13. mars 2021 í stað 20.2.2021). 

Formaður gerði grein fyrir tillögu að nýrri dagsetningu aðalfundar 2021, laugardaginn 13. mars 

2021 (í stað 20. febrúar). Breytingartillagan er til komin í framhaldi af athugun á bókun á 

fundarsal á Hótel Sögu, en vegna Kórónaveirunnar er hótelið lokað út febrúar 2021. Ný 

dagsetning rúmast innan heimilda í lögum félagsins. Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

12. Önnur mál 
 

(a) Ráðstefna NRAU 2020 yfir netið 4.-6. september. 

Formaður greindi stuttlega frá þátttöku tengiliðar ÍRA, TF3KB í fundinum sem gekk vel. Fram 

kom m.a. að Kristján verður með frásögn og niðurstöður í 1. tbl. CQ TF 2021. 
 

(b) Ráðstefna IARU Svæðis 1 yfir netið 11.-16. október. 

Formaður greindi stuttlega frá þátttöku tengiliðar ÍRA, TF3KB í fundinum sem gekk vel. Fram 

kom m.a. að Kristján verður með frásögn og niðurstöður af fundinum í 1. tbl. CQ TF 2021, 

þ.á.m. umfjöllun um tillögur ÍRA. Síðari hluti ráðstefnunnar verður haldinn 2021. 
 

(c) Tillaga um skoðun/endurskoðun á embættismannakerfi félagsins. 

Formaður ræddi stuttlega um tillöguna og fresta þurfi verkefninu á meðan Covid-19 hamlar. 
 

(d) Erindi TF3JA dags. 25.9. með ítrekun um þátttöku í ráðstefnu IARU 2020. 

Ítrekuð beiðni TF3JA um þátttöku í ráðstefnu IARU 2020 var rædd. Samþykkt að vísa í fyrra 

svar stjórnar þess efnis, að ÍRA hafi þegar skipað og tilkynnt IARU um fulltrúa félagsins á 

ráðstefnuna. 
 

(e) QSL kort TF3S afhent ÍRA frá aðstandendum 21. nóvember. 

Formaður greindi frá QSL kortum Stefáns Þórhallssonar, TF3S (SK) sem bárust félaginu frá 

aðstandendum 21.22. s.l. Í safninu eru m.a. kort frá íslensku leyfishöfunum, þ.á.m. frá föður 

Stefáns, Þórhalli Pálssyni, TF5TP. Sagt var frá kortunum á heimasíðu félagsins og á Fésbók. 

Stjórn þakkar aðstandendum Stefáns fyrir hugulsemina. 
 

(f) Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar; verkáætlun. 

Rætt um gerð verkáætlunar vegna nýrra loftneta félagsstöðvarinnar sem bíða uppsetningar og 

voru keypt af félagssjóði vorið 2019. Við síðustu umræðu tóku TF3GS, TF3GZ og TF3DC að 

sér að athuga með uppsetningu. Af ýmsum ástæðum hefur dregist að fara í verkefnið.  

 

13. Næsti fundur stjórnar. 

Næsti fundur stjórnar var ákveðinn þriðjudaginn 5. janúar 2021. 

 

14. Fundarslit 

Formaður þakkaði stjórnarmönnum góða fundarsetu og sleit fundi kl. 19:25 

 

Fundargerð ritaði (í fjarveru ritara) 

Óskar Sverrisson / TF3DC 

varaformaður ÍRA 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 6 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 5. janúar 2021 kl. 18:00. 

 

Mættir: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 
 

1. Fundarsetning og dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00. Hann lagði fram 

áðurgreinda tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 
 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 5. fundar 2020/21 frá 24. nóvember, lögð fram. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 
 

08.09.2020...Erindi frá: PFS; uppfærsla kallmerkis Davíðs Víðissonar TF3DEN í TF3EZ. 
14.09.2020...Erindi frá: Oddnýju Dögg Friðriksdóttur; fyrirspurn um námskeið. 
14.09.2020...Erindi til: Oddnýjar með upplýsingum um félagið og vefslóð á nýjasta CQ TF (3. tbl. 2020). 
23.09.2020...Erindi til: Jóns Þ. Jónssonar TF3JA; svar við erindi hans dags. 28.8.2020 um aðgang að ráðstefnu IRAU 2020. 
24.09.2020...Erindi frá: Ragnari Geir Brynjólfssyni; umsögn um uppbyggingu innviða; mál nr.55; samráðsgátt stjórnvalda 
24.09.2020...Erindi til: Ragnars með þökk fyrir sendinguna. 
25.09.2020...Erindi frá: Jóni Þ. Jónssyni TF3JA; ítrekun fyrri beiðni um aðgang að ráðstefnu IARU 2020. 
27.09.2020...Erindi frá: Bjarna Rafni Gunnarssyni, 102 Reykjavík; ósk um skráningu á næsta námskeið. 
27.09.2020...Erindi til: Bjarna Rafns með upplýsingum að næsta náskeið sé fyrirhugað í október, með fyrirvara um COVID-19. 
29.09.2020...Erindi til: Jóns Þ. Jónssonar TF3JA; svar við erindi til félagsins dags. 25.9.2020. 
30.09.2020...Erindi frá: Jóni Þ. Jónssyni F3JA; póstur vegna erindis dags. 25.9.2020 til félagsins. 
30.09.2020...Erindi til: Sameiginlegt veffang ritstjóra félagsblaða norrænu systurfélaganna; sent vefslóð á 4. tbl. CQ TF 2020. 
06.10.2020...Erindi frá: Guðni Hannesson, Stokkseyri; nýr félagmaður. 
21.10.2020...Erindi frá: PFS, umsögn ÍRA óskað vegna beiðni TF1OL um breytingu á kallmerki í TF1O. 
21.10.2020...Erindi til: PFS með jákvæðri umsögn ÍRA um beiðni TF1OL. 
26.10.2020...Erindi frá: Smára McCarthy með síðari fyrirspurn um námskeið (fyrri fyrirspurn var móttekin og svarað 16.5.2020) . 
26.10.2020...Erindi til: Smára McCarthy með svari við síðari fyrirspurn um námskeið. 
12.11.2020...Erindi frá: Emil Gretti með fyrirspurn um próf til amatörleyfis. 
12.11.2020...Erindi til: Emils Grettis með svari við fyrirspurn. 
20.11.2020...Erindi frá: Katrínu Stefánsdóttur, dóttur TF3S (sk) býður félaginu að taka við og varðveita QSL kortum Nenna heitins til varðveislu. 
20.11.2020...Erindi til: Katrínar Stefánsdóttur. Boð Katrínar fyrir hönd aðstandenda samþykkt og kortin sótt 21.11. 

13.09.-30.09.2020...Erindi til stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda, dags.:  13., 20., 22., 27., 28. og 30. september 
03.10.-30.10.2020...Erindi til stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda; dags.:  3., 5., 7., 9. 12., 16., 19., 20., 24., 26. og 30. október. 
08.11.-20.11.2020...Erindi til stjórnar frá formanni á milli stjórnarfunda; dags.: 8., 9., 12., 14., 16., 19. og 20. nóvember. 
 

4. Félagsmál: Lokun félagsaðstöðunnar hefur varað í 4 mánuði m.v. opnun 14. janúar n.k. 
 

5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020. 
 

6. Póst- og fjarskiptastofnun. 
 a. Jákvæð afgreiðsla PFS mótt. 4.12.2020; beiðni ÍRA um endurnýjun heimildar til notkunar á 1850-1900 kHz í alþjóðlegum keppnum. 
 b. Jákvæð afgreiðsla PFS mótt. 7.12.2020; beiðni ÍRA um endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 70.000-70.250 MHz. 
 

7. Námskeið til amatörleyfis á vormisseri 2021; erindi sent til prófnefndar 29.11.2080. 
 

8. Framkvæmdir við félagsstöðina í Skeljanesi. 
 a. KiwiSDR viðtæki tengt við stangarloftnet TF3IRA til hlustunar yfir netið (12. desember). 
  b. APRS stöð félagsins TF3IRA-1Ø tengd við stærra loftnet (20. desember). 
 

9. Nýtt CQ TF 28. janúar n.k.; fundur ritnefndar er fyrirhugaður 7. janúar 2021. 
 

10. Skipan í embætti aðstoðarmanns vefstjóra. 
 

11. Aðalfundur 13. mars 2021. 
  

12. Önnur mál. 
 a. Vegleg gjöf Egils Ibsen, TF3EO  til félagsins móttekin 6. desember. 
 b. Umsögn um beiðni ARUKR í Kirgiska lýðveldinu  og BARS í Konungsríkinu Barein um aðild að IARU. 
 c. Umsókn um 5BDXCC, 5BWAZ og WAZ (mixed á 20 metrum) viðurkenningar fyrir félagsstöðina TF3IRA. 
 

13. Næsti fundur stjórnar. 
 

14. Fundarslit. 
 

 

2. Fundargerð 5. fundar 2020/21 frá 24. nóvember, lögð fram. 

Framlögð fundargerð var samþykkt samhljóða. 

  



3. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB, fór yfir og kynnti innkomin og útsend erindi. 

 

4. Félagsmál.  

Formaður, TF3JB, fór almennt yfir stöðu félagsmála og ræddi sérstaklega félagsaðstöðuna í 

Skeljanesi sem nú hefur þurft að hafa lokaða samfleytt í 4 mánuði. Hann taldi óljóst hvort 

aðstæður faraldursins leyfðu opnun 14. janúar n.k. Fram kom m.a. að reynslan af netspjalli 

hefur verið góð, en TF3OM reið á vaðið 19. nóvember s.l. og Jón Björnsson, TF3PW stóð 

síðan fyrir þremur viðburðum, þ.e. 26. nóvember, 10. desember og 17. desember. Í öllum 

tilvikum var notað forritið Zoom sem sækja má frítt á netið. Frá 5-11 félagsmenn mættu á 

vefinn. Undir dagskrárliðnum var einnig rætt um flutning fræðsluerinda yfir netið. Í því 

sambandi var vísað til erinda sem höfðu verið ákveðin á vetrardagskrá félagsins fyrir tímabilið 

mars til maí 2020 en þurfti að fella niður eftir síðasta erindisflutning þann 2. mars vegna Covid-

19 faraldursins. Fram kom hjá stjórnarmönnum að þeir eru jákvæðir hvað það varðar að félagið 

láti að sér kveða í þessum efnum, hamli faraldurinn félagsstarfinu í Skelja-nesi mikið lengur. 

  

5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020.  

Staða félagsjóðs í lok fjárhagsársins 2020 er jákvæð um 1,7 milljónir króna. Greidd félags-

gjöld voru alls 167, þar af 163 greidd um netbanka og 4 greidd á annan hátt. 

 

6. Póst- og fjarskiptastofnun.  

Formaður, TF3JB, kynnti tvö erindi sem félaginu hafa borist frá Póst- og fjarskiptastofnun, 

þ.e. frá 4. og 7. desember. 

 

(a) ÍRA barst jákvætt svar frá Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 4. desember s.l. við ósk 

félagsins um endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 1850-1900 kHz vegna þátttöku í 

alþjóðlegum keppnum 2021. Heimildin er til árs og gildir til 31.12.2021. Hún nær til 

eftirtalinna keppna: 

 
CQ WW 160 metra keppnin, CW, 29.-31.1.2021. 

ARRL International DX keppnin,  CW, 20.-21.2.2021. 

CQ WW 160 metra keppnin, SSB, 26.-28.2.2021. 

ARRL International DX keppnin,  SSB, 6.-7.3.2021. 

CQ WW WPX keppnin, SSB, 27.-28.3.2021. 

CQ WW WPX keppnin, CW, 29.-30.5.2021. 

IARU HF World Championship, CW/SSB, 10.-11.7.20212. 

CQ WW DX keppnin, SSB, 30.-31.10.2021. 

CQ WW DX keppnin, CW, 27.- 28.11.2021. 

ARRL 160 metra keppnin, CW, 3.-5.12.2021. 

 

(b) ÍRA barst jákvætt svar frá Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 7. desember s.l. við ósk 

félagsins um endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 70.000-70.250 MHz. Tilrauna-

heimildin var endurnýjuð til næstu 2 ára og gildir til 31.12.2022. 

 

7. Námskeið til amatörleyfis á vormisseri 2021.  

Í samræmi við samþykkt á síðasta stjórnarfundi (fundur nr. 5/24. nóvember 2020) var erindi 

sent til Vilhjálms Þórs Kjartanssonar, TF3DX, formanns prófnefndar 29. nóvember með beiðni 

um að athugað verði með að halda námskeið á vegum félagsins á vormisseri. Í bréfinu var þess 

jafnframt farið á leit, að athugaður verði möguleiki á að bjóða námskeiðið yfir netið ef Covid-

19 faraldurinn hamlar, á þeim tíma, eðlilegu kennslustofufyrirkomulagi í HR. 

 

8. Framkvæmdir við félagsstöðina í Skeljanesi.  

(a) KiwiSDR viðtæki TF3GZ var tengt við stangarloftnet TF3IRA til hlustunar yfir netið þann 

12. desember (eftir flutning frá Bláfjöllum). Hugmyndin er að þessi tenging verði til 

bráðabirgða á meðan félagsaðstaðan er lokuð vegna Covid-19 faraldursins. Mikil ánægja er 

með móttökuskilyrðin um viðtækið frá Skeljanesi. 



(b) APRS stöð félagsins TF3IRA-1Ø var tengd við Diamond X-700HN VHF/UHF húsloftnet 

TF3IRA þann 20. desember. Ráðstöfunin er jafnframt til bráðabirgða á meðan félags-aðstaðan 

í Skeljanesi er lokuð vegna faraldursins. Með nýja loftnetinu stækkaði verulega virkt svæði 

APRS stöðvar félagsins.  

 

9. Nýtt CQ TF 28. janúar n.k.  

(a) Fram kom að síðasti fundur ritnefndar á starfsárinu 2020/21 er fyrirhugaður 7. janúar n.k. 

Þetta verður fjórði og síðasti fundur starfsársins, en fyrri fundir nefndarinnar voru haldnir 

19.2.2020; 26.5.2020; 24.8.2020 og nú 7.1.2021. Þess má geta, að öll blöð starfsársins hafa 

komið út á réttum tíma, þ.e. áður auglýstum dagsetningum. Ritnefnd skipa: TF3SB ritstjóri, 

TF3VS, TF3DC og TF3JB. 

 

(b) Næst blað er 1. tbl. 2021 sem kemur út 28 janúar n.k. Að sögn formanns, ber TF3SB ritstjóri 

CQ TF sig vel yfir innstreymi efnis og er ánægður með vaxandi þátttöku félags-manna. 

Sigurbjörn áætlar að nýja blaðið verði á bilinu 48-54 blaðsíður að stærð. Í umræðum undir 

dagskrárliðnum lýstu stjórnarmenn yfir mikilli ánægju með störf ritstjóra og ritnefndar. 

 

10. Skipan í embætti aðstoðarmanns vefstjóra.  

Samþykkt var samljóða að skipa Jón Björnsson, TF3PW, í embættið. 

 

11. Aðalfundur  13. mars 2021.  

(a) Fjallað um undirbúning aðalfundar. Óljóst er hvort auglýstur fundarstaður (Hótel Saga) 

verður í raun opnaður 28. febrúar n.k. eins og fyrirhugað er. Stjórn félagsins breytti áður 

samþykktri dagsetningu fundarins (20. febrúar 2021) í 13. mars 2021 (sem rúmast innan 

heimildar í lögum). Breyting á dagsetningu var gerð í þeirri von að opnun hótelsins muni ganga 

eftir eins og auglýst er. Ástæðan er, að eftir miklu er að sækjast fyrir félagssjóð því félagið 

hefur notið aðgangs að fundarsölum hótelsins s.l. tvo aðalfundi án greiðslu og nú síðast (15. 

febrúar 2020) fengum við að auki fríar kaffiveitingar. 

 

Fundarboð aðalfundar 2021 verður prentað á baksíðu nýja félagsblaðsins 28. janúar n.k. Að 

auki verður sérstaklega boðað til fundarins í tölvupósti til félagsmanna og með auglýsingu á 

heimasíðu og FB síðum þann 20. febrúar n.k., en áskilið er í lögum að slíkt þurfi að gerast eigi 

síðar en þremur vikum fyrir fundardag. Jafnframt verður þeim félagsmönnum sem ekki hafa 

skráð netfang hjá félaginu eða hafa sent stjórn félagsins skriflega ósk þess efnis, sent fundarboð 

í bréfapósti. 

 

Dagskrá fundarins, sem er fastsett í 19. gr. félagslaga, verður sérprentuð og mun liggja frammi 

á fundarstað. Sérprentun á félagslögum mun einnig liggja frammi á fundarstað. Tillögur til 

lagabreytinga verða kynntar með fundarboði (ef einhverjar verða), en í 29. gr. laga stendur: 

„Félagslögum verður aðeins breytt á aðalfundi, enda hafi frumvarp að nýjum eða breyttum 

greinum borist stjórn félagsins fyrir 15. janúar og verið dreift með aðalfundarboði“. 

 

(b) Ársreikningur 2020. Gjaldkeri, TF3PW, skýrði frá því að undirbúningur ársreiknings 2020 

sé á áætlun. Hann hyggst hafa samband við skoðunarmenna reikninga á næstunni. 

 

(c) Skýrsla stjórnar. Formaður, TF3JB, skýrði frá því að skýrsla formanns sé á áætlun og verði 

lögð fram á prentuðu formi á fundinum í samræmi við 5. lið 19. gr. félagslaga.  

(d) Samþykktir. Formaður, TF3JB, skýrði frá því að hann muni gera tillögur um sérstakar 

samþykktir aðalfundar sem verða lagðar fram á síðasta fundi stjórnar á starfsárinu. 

 

12. Önnur mál.  

(a) Vegleg gjöf til félagsins. 

Formaður, TF3JB, skýrði frá gjöf Egils Ibsen, TF3EO, til félagsins sem var móttekin fyrir 

hönd stjórnar þann 6. desember. Um er að ræða sambyggða sendi-/móttökustöð, G90 frá 



Xiegu. Egill hafði m.a. á orði, að hann væri vel settur með fjarskiptabúnað sjálfur og langaði 

að gefa ÍRA stöðina með það fyrir augum að félagið gæti t.d. lánað hana til nýrra leyfishafa 

eða ráðstafað á annan hátt. 

 

G90 er 20W sendi-/móttökustöð sem vinnur á öllum amatörböndum, frá 160-10m (þ.m.t. 

60m). Hún vinnur á SSB, CW, AM og stafrænum tegundum útgeislunar (FT8 o.fl.). Stjórnborð 

er búið 1.8“ TFT LCD litaskjá og er frátengjanlegt. Með tækinu fylgir m.a. Xiegu CE-19 „Data 

Interface Expansion Card“ ásamt öllum tengisnúrum. Forrit í stöðinni eru uppfæranleg í 

gegnum netið. Tækið lítur út eins og nýtt enda ekki mikið notað. Stjórn ÍRA þakkar Agli 

veglega gjöf. Samþykkt að leitast verði við að ráðstafa stöðinni til nýrra leyfishafa. 

Varaformaður, TF3DC, tók stöðina að sér og hyggst prófa tæki og fylgibúnað. 

 

(b) Samþykkt samhljóða að mæla með inntöku landsfélags radíóamatöra í Kirgiska lýðveldinu 

(ARUKR) og inntöku landsfélags radíóamatöra í Konungsríkinu Barein (BARS) hvað varðar 

aðild að samtökum landsfélaga radíóamatöra, IARU. 

  

(c) Samþykkt samljóða að ÍRA sæki um 5BDXCC, 5BWAZ og WAZ („mixed 20 meters“) 

viðurkenningar fyrir félagsstöðina TF3IRA. Í boði er, bæði fyrir 5BDXCC og 5BWAZ, að 

kaupa vandaða  verðlaunagripi  (e. plaque). Áætlaður kostnaður félagssjóðs er t.d. $85 fyrir 

slíka vandaðri 5BDXCC viðurkenningu. Samþykkt samhljóða að félagssjóður standi straum 

af slíkum kaupum. 

 

(d) Í umræðum undir liðnum önnur mál kom fram að komið er að viðhaldi á nokkrum liðum í 

húsinu í Skeljanesi, svo sem öryggiskerfi og rafmagni, auk vatnsleka í anddyri. Ritari, TF3GS 

og meðstjórnandi, TF3GZ tala málið að sér.   

 

13. Næsti fundur stjórnar. 

Samþykkt að næsti fundur stjórnar verði haldinn í Skeljanesi þriðjudaginn 2. febrúar n.k.  

   

14. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan fund og sleit fundi kl. 19:30 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA  

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 7 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 2. febrúar 2021 kl. 18:00. 
 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 

 

1. Fundarsetning og dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00.  Hann lagði fram 

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 

 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 6. fundar 2020/21 frá 5. janúar, lögð fram. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 
 
13.01.2021...Erindi frá: Danielu Katarzyna Zbikowska hjá Eignaskrifstofu fjármála- og áhættustýringarsviðs borgarinnar til ÍRA og annarra félaga í Skeljanesi. 
13.01.2021...Erindi til: Danielu, þar sem þakkað er fyrir tölvupóstinn og að fulltrúar ÍRA muni mæta í Skeljanes 15.1. kl. 13 vegna skoðunarferðar borgarfulltrúa. 
14.01.2021...Erindi frá: Grétu Þórsdóttir Björnsson, arkitekt hjá Umhverfis- og skipulagssviði með kynningu á tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Skerjafjörð. 
15.01.2021...Erindi frá: Ómari Erni Sæmundssyni sem hefur áhuga á að gerast leyfishafi (í kjölfar símtals til formanns viku áður). 
15.01.2021...Erindi til: Ómars Arnar með upplýsingum um áhugamálið. Einnig sendar kynningarupplýsingar um áhugamálið og ÍRA. 
17.01.2021...Erindi frá: Kjartani Birgissyni sem hefur áhuga á að taka þátt í næsta námskeiði ÍRA til amatörleyfis. 
18.01.2021...Erindi til: Kjartans með upplýsingum um að næsta námskeið sé fyrirhugað á vormisseri 2021. Einnig sendar upplýsingar um áhugamálið og ÍRA. 
29.01.2021...Erindi frá: KH6IK. Burce spyr m.a. um hvort gagnkvæmnisleyfisbréf hans [KH6IK/TF] frá 1979 sé gilt þrátt fyrir að vera fluttur aftur til Bandaríkjanna. 
30.01.2021...Erindi til: KH6IK. Staðan skýrð; m.a. að leyfisbréf hans sé fallið úr gildi, en í dag geti hann notað TF/KH6IK hér á landi á grundvelli CEPT. 
30.01.2020...Erindi frá: Ritara IARU Svæðis 1 þar sem spurt er um fjölda félagsmanna m.v. 31.12.2020. 
31.01.2020...Erindi frá: Darin, VA7FLH sem spyr um DMR virkni á Íslandi. 
31.01.2020...Erindi til: VA7FLH. Veittar upplýsingar um TF3EY og erindi hans um DMR í Skeljanesi 29.3.2019.  

Janúar 2021...Erindi frá formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda; dags.: 4.1., 6.1., 11.1., 13.1., 15.1., 18.1., 26.1., 27.1. og 29. janúar. 
 

4. Félagsmál. 
 

5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020. 
 

6. Vettvangsskoðun borgarfulltrúa í Skeljanesi 15.1.2021. 

 a. Skýrsla formanns til stjórnar lögð fram. 
 

7. Nýtt félagsblað kom út 28. janúar. 
 a. Samantektarblað með vefslóðum allra CQ TF félagsblaða frá 2018 til 1. tbl. 2021 (alls 12 tölublöð). 
 b. Uppfært efnisyfirlit allra CQ TF félagsblaða frá 2009-2021. 
 

8. Undirbúningur aðalfundar. 

 a. Öflun lögfræðiálits ef til þess kemur að fresta þarf aðalfundi 13. mars n.k. vegna Covid-19 faraldursins. 

 b. Innkomnar lagabreytingar. 
 

9. Erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar. 
 a. Uppfærsla heimildar á 50 MHz; skýrsla formanns til stjórnar lögð fram. 
 b. Auknar heimildir á 5 MHz. 
 c. Heildaruppfærsla reglugerðar nr. 384/2004 með síðari breytingum. 
 

10. Önnur mál. 

 a. Viðhald á myndum úr sögu félagsins á veggjum í suðurhluta í fundarsal í Skeljanesi. 

 a. Viðhaldsliðir húsnæðis í Skeljanesi. 

 b. Loftnetamál félagsstöðvarinnar TF3IRA. 
 

11. Næsti fundur stjórnar. 
 

12. Fundarslit. 
 

 

2. Fundargerð 6. fundar 2020/21 frá 5. janúar, lögð fram. 

Samþykkt samhljóða. 

  



3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB, fór yfir og kynnti innkomin og útsend erindi. 

 

4. Félagsmál.  

Félagsmenn er sáttir miðað við aðstæður þótt félagsaðstaðan í Skeljanesi sé lokuð vegna 

Covid-19 faraldursins. Stjórn félagsins hefur leitast við að sýna virkni á heimasíðu og FB 

síðum. Þá kom út nýtt félagsblað, 1. tbl. CQ TF þann 28. janúar sem inniheldur eins og áður 

mikið af góðu efni.  

 

5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020.  

Gjaldkeri, TF3PW, upplýsti um stöðu félagssjóðs sem er inneign að fjárhæð 1.662.072 krónur. 

Vinna er hafin við ársuppgjör vegna aðalfundar 13. mars n.k. 

 

6. Vettvangsskoðun borgarfulltrúa í Skeljanesi 15.1.2021.  

Skýrsla formanns til stjórnar lögð fram.   

Formaður, TF3JB, fór yfir framlagða skýrslu til stjórnar um heimsóknina. Hann þakkaði 

stjórnar-mönnunum TF3PW og TF3UA fyrir mætingu í Skeljanes 15. janúar.  

  

Fulltrúar félagsins sem tóku á móti hópnum skýrðu frá gagnkvæmri ánægju þeirra og fulltrúa 

borgarinnar með heimsóknina. Fram kom m.a. eftirfarandi: „Í uppfærðri húsakönnun 

Borgarsögusafns Reykjavíkur (Nýi Skerjafjörður-Fornleifaskrá og húsakönnun skýrsla nr. 

204) er lagt til, að elstu húsin sem standa á fyrrum lóð Shell (Skeljungs) við Skeljanes, þ.e. 

skrifstofuhús (Skeljanes 23, mhl 01, norðurhluti), íbúðarhús (Skeljanes 23, mhl. 01, 

suðurhluti), Bifreiðaskúr (Skeljanes 19, mhl. 02) og áfyllingarhús (Skeljanes 21, mhl. 03), 

njóti verndar í gulum flokki. Í uppfærðri húsakönnun er einnig lagt til að Skeljanes 27 

skolpdælustöð, b. 1992, hljóti verndun í rauðum flokki.“ 

 

Samkvæmt ofangreindu liggur fyrir tillaga er um að húsið í Skeljanesi fái að standa áfram, en 

það hefur verið sett í gulan flokk friðunar.   

 

7. Nýtt félagsblað kom út 28. janúar.  

Nýtt félagsblað, 1. tbl. CQ TF 2021, kom út á heimasíðu ÍRA 28. janúar. Blaðið var alls 54 

blaðsíður að stærð. Að vanda var sendur tölvupóstur til félagsmanna með vefslóð á blaðið, auk 

þess sem  tilkynning var sett á FB síður. Viðtökur voru mjög góðar. 

 

a. Samantektarblað með vefslóðum CQ TF frá 1. tbl. 2018 til 1. tbl. 2021. 

Formaður, TF3JB, kynnti samantektarblað með vefslóðum allra CQ TF félagsblaða frá 2018 

til 1. tbl. 2021 (alls 12 tölublöð). 

 

b. Uppfært efnisyfirlit CQ TF 2009-2021. 

Formaður, TF3JB, kynnti uppfært efnisyfirlit fyrir öll tölublöð CQ TF félagsblaða frá 2009-

2021.  

 

8. Undirbúningur aðalfundar.  

Formaður, TF3JB, fjallaði um undirbúning aðalfundar þann 13. mars n.k. Hann gat þess m.a. 

að ekkert nýtt væri að frétta frá rekstraraðilum Hótel Sögu sem gæfi til kynna að ekki yrði af 

opnun hótelsins 28. febrúar n.k. eins og tilkynnt er á heimasíðu þess. Ef til þess kemur að 

breytingar verða á rekstri hótelsins sem valda því að við getum ekki haft aðalfundinn í 

fundarsölum þess, verður valinn annar fundarstaður sem hentar. Formanni var falið að afgreiða 

málið. 

 

a. Öflun lögfræðiálits. 

Samþykkt samhljóða að félagið afli lögfræðiálits til að fara yfir lög félagsins með tilliti til þess 

ef fyrirsjáanlegt er v að fresta þurfi aðalfundinum vegna Covid-19 faraldursins. Stjórnin 

samþykkir að félagssjóður standi straum af eðlilegum kostnaði við gerð slíks álits. Ef til kemur, 



munu stjórnarmenn huga að því að nálgast ættmenni, vini eða kunningja sem eru löglærðir til 

að spyrja álits.  

 

b. Innkomnar lagabreytingar.  

Eignar tillögur til lagabreytinga bárust fyrir aðalfund 2021. 

 

9. Erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar.  

Formaður, TF3JB, ræddi um samskipti félagsins við Póst- og fjarskiptastofnun m.t.t. tíðnimála 

á 50 MHz, 5 MHz og til heildaruppfærslu reglugerðarinnar. Fram kom í máli hans, að Covid-

19 hefur sett strik í reikninginn og hafi m.a. seinkað samráði við Póst- og fjarskiptastofnun, 

auk WRC-19. 

 

a. Uppfærsla heimildar á 50 MHz; skýrsla formanns til stjórnar. 

Formaður lagði fram skýrslu um stöðu 50 MHz tíðnisviðsins eins og hún er í dag og gaf yfirlit 

yfir stöðuna frá því fyrsta erindið með ósk um uppfærslu heimilda var send til Póst- og 

fjarskiptastofnunar 5. október 2018. Það sem einkum hefur haft áhrif til seinkunar þessa máls, 

voru m.a. óvæntar upplýs-ingar sem fram komu á samráðsfundi með PFS í byrjun starfsárs 

2019/20 þess efnis, að ekki væri formleg samþykkt að baki 50 MHz bandinu sem byggði á 

ákvörðun tíðniákvörðunarráðstefnu ITU (eins og venjan er). M.ö.o., byggði heimild okkar á 

neðanmálsgrein í  alþjóðareglugerðinni. Þróun málsins er skýrð í smáatriðum í kafla 9.1.3 í 

ársskýrslu ÍRA 2020/21.1 

 

b. Auknar heimildir á 5 MHz. 

Formaður, TF3JB, skýrði m.a. að núverandi heimild íslenskra leyfishafa á 60 metra bandinu 

væri á 5351.5–5366.5 kHz; 15 kHz bandbreidd. Hámarksafl er 15W (EIRP). Heimildin byggir 

á samþykkt radíótíðniráðstefnu Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU) WRC-15, sem tók gildi 

þann 1. janúar 2017. 

 

Formaður gat þess, að vinna á starfsárinu við undirbúning frumvarps til uppfærslu 

framagreindra heimilda [þ.m.t. gagnaöflun] hafi af ýmsum ástæðum reynst tímafrek. Á hinn 

bóginn megi segja að tíminn vinni með okkur, þar eð sum þjóðlönd (sem svipað er ástatt um 

hvað varðar fjarlægð frá öðrum löndum) hafa náð að koma til móts við sína leyfishafa um 

rýmkaðar heimildir eftir viðræður við   stjórnvöld. Stefnt er að því að frumvarp til uppfærslu 

réttinda okkar á 5 MHz verði tilbúið í byrjun sumars 2021. Þróun málsins er skýrð í 

smáatriðum í kafla 9.1.4 og 9.1.4.1 í ársskýrslu ÍRA 2020/21.1 

 

c. Heildaruppfærsla reglugerðar nr. 384/2004 með síðari breytingum. 

Formaður gat þess að lokum, að nauðsyn væri á heildaruppfærslu núverandi reglugerðar nr. 

384/2004 með síðari breytingum. Hann sagði skilning ríkja um það hjá Póst- og 

fjarskiptastofnun. 

 

10. Önnur mál.  

 

a. Viðhald á myndum úr sögu félagsins á veggjum í suðurhluta í fundarsal í Skeljanesi.  

Samþykkt samhljóða að leggja í kostnað við sómasamlega endurinnrömmun svart/hvítra 

ljósmynda úr sögu félagsins. Jafnframt verði skoðað og koma upp skjá fyrir félagsmenn í 

félagsaðstöðunni til að deila myndum frá sér sem varða félagið og/eða áhugamálið. 

b. Viðhaldsverkefni á húsnæðis í Skeljanesi.  

Málið er í vinnslu. Viðræður eiga sér stað við menn hjá borginni um verkefnin.  

 

c. Loftnetamál félagsstöðvarinnar TF3IRA.  

Málið er í vinnslu. TF3DC, TF3GS og TF3GZ eru með verkefnið. 

 
1 Ársskýrsla ÍRA 2020/21 verður afhent á prentuðu formi á aðalfundi félagsins 13. mars 2021. Hún verður jafnframt 

aðgengileg á rafrænu formi á heimasíðu ÍRA eftir fundinn. 



d. Fyrirspurn um erindi ÍRA til prófnefndar dags. 29.11.2020. 

Erindi var sent til formanns og ritara nefndarinnar. Fram kom að ekki hafi borist svör. 

 

e. Rætt um prentun á blaðinu, skoða þarf hvaða gæði þurfi að vera á prentun.  

Umræður fóru fram um prentun CQ TF. Skoðanir eru skiptar í stjórn um hvort bjóða eigi 

félagsmönnum að kaupa blaðið sérstaklega á pappír. Skoða þurfi hvaða gæði þurfi að vera á 

prentun í því sambandi. 

 

11. Næsti fundur stjórnar.  

Næsti fundur stjórnar var ákveðinn þriðjudaginn 2. mars 2021. 

 

12. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan fund og sleit fundi kl. 18:50. 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 

 

ÚR FÉLAGSSTARFINU 2010. 
 

Sigurðar R. Jakobsson, TF3CW og Yngvi Harðarsonar, TF3Y fluttu erindi í Skeljanesi 11. 

febrúar 2010. Þeir fjölluðu um DX keppnir og DX leiðangra. Sigurður sýndi m.a. kvikmynd 

sem hann gerði um eigin ferð (og fleiri norrænna leyfishafa) til Banaba eyju í Kyrrahafi (T33R 

og T22T). Erindið var mjög áhugavert og svöruðu þeir félagar mörgum fyrirspurnum. 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2020/21 
Fundur nr. 8 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 2. mars 2021 kl. 18:00. 

 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 

 

1. Fundarsetning og dagskrá. 

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00. Hann lagði fram 

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 

 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð 7. fundar 2020/21 frá 2. febrúar, lögð fram. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 
 
01.02.2021...Erindi frá: Jóhanni Einarssyni, TF3TJN; óskar eftir innsetningu á nýju netfangi. 
01.02.2021...Erindi til: Jóhanns; málið afgreitt, netfangi breytt á heimasíðu. 
02.02.2021...Erindi til: Sameiginlegt veffang norrænu amatörlandsfélaganna: Nýtt CQ TF 1. tbl. 2021 sent þeim til birtingar í norrænu félagsblöðunum. 
03.02.2021...Erindi frá: Ómari Erni Sæmundsyni, með ósk um ábendingu á námsefni til undirbúnings fyrir þátttöku í námskeiði t il amatörleyfis. 
03.02.2021...Erindi til: Ómars Arnar með ábendingum um námsefni. 
03.02.2021...Erindi frá: PFS; framsendar upplýsingar frá systurstofnun PFS í Danmörku um kallmerkið OVØJUTLANDIA. 
03.02.2021...Erindi til: PSF; þakkir sendar fyrir upplýsingarnar. 
08.02.2021...Erindi frá: Leyfishafi spurðist fyrir um starfrækslu erlendis. Viðkomandi sent erindi TF3JB (undir ítarefni): „QRV á amatörböndum erlendis“. 
11.02.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1 þar sem minnt er að World Amateur Radio Day 18. apríl n.k. 
12.02.2021...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1; skýrsla formanns framkvæmdanefndar um starfsemi svæðis 1 2020 (10 bls.). 
16.02.2021...Erindi frá: Vilhjálmi Þór Kjartanssyni, TF3DX; PowerPoint skjal með glærum frá erindi hans frá 4.4.2019; Radíótækni í árdaga. 
19.02.2021...Erindi frá: Svani Hjálmarssyni, TF3AB; bendir m.a. á vefsíðu sem segir að Ham Radio sýningin 2021 í Friedrichshafen verði haldin. 
19.02.2021...Erindi til: Svans þar sem honum er þakkað fyrir upplýsingarnar. 
20.02.2021...Erindi frá: Ölvi Styrr Sveinssyni, TF3WZ; reikningur frá Cozmos Labs vegna heimasíðu ÍRA; $184.76. 
20.02.2021...Erindi til: Ölvis. Erindi framsent til gjaldkera, TF3PW. 
20.02.2021...Erindi frá: Jakobi Jakobssyni, TF3CB; óskar eftir innsetningu á nýju netfangi. 
20.02.2021...Erindi til: Jakobs; málið afgreitt, netfangi breytt á heimasíðu. 
22.02.2021...Erindi frá: Vilhjálmi Ívari Sigurjónssyni, TF3VS; Ný skilagrein QSL korta hönnuð fyrir QSL stofu ÍRA. 
22.02.2021...Erindi til: Vilhjálms Ívars: Þakkir sendar frá félaginu. 
23.02.2021...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1; General Workshop Programme yfir netið 23. mars til undirbúnings ráðstefnu Svæðis 1 í Novi Sad í október n.k. 
24.02.2021...Erindi frá: Vilhjálmi Þór Kjartanssyni, TF3DX; upplýsingar um að hann hafi fengið lausn sem formaður prófnefndar; nýr formaður Kristinn, TF3KX. 
24.02.2021...Erindi til: Sent til TF3MSN, TF3ML, TF2OL, TF3 
25.02.2021...Erindi til: Vilhjálms Þór; honum þökkuð góð, löng og farsæl störf í fjóra áratugi fyrir félagið sem formaður Prófnefndar ÍRA. 
25.02.2021...Erindi til: Kristins Andersen, TF3KX; hamingjuóskir með embættið sem nýr formaður prófnefndar og óskað góðra samskipta.  
25.02.2021...Erindi frá: Kristni Andersen, TF3KX; hann þakkar kveðjuna og væntir góðs samstarfs um málefni prófnefndar.  
25.02.2021...Erindi frá: Kristni Andersen, TF3KX, formanni prófnefndar; tillaga um skipan í autt sæti í nefndinni. 
26.02.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; Kynning á könnun sem fer fram 2021-2022 um 23 cm bandið. 
01.03.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; Varðar tilnefningu fulltrúa ÍRA á Conference Workshop 2021 23. mars. n.k.  til undirbúnings ráðstefnu IARU í október.  
01.03.3021...Erindi til: IARU Svæðis 1 með staðfestingu um að fulltrúi okkar verði NRAU/IARU tengiliður félagsins, Kristján Benediktsson TF3KB.  

Febrúar 2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda; dags.: 8.2., 12.2., 15.2., 17.2., 18.2., 20.2., 24.2.  og 25. febrúar. 
 

4. Gjaldkeri ræðir/kynnir drög að ársreikningi félagssjóðs fyrir rekstrarárið 2020. 
 

5. Fundarboð aðalfundar 2021, sbr. 17. gr. félagslaga. 
 

6. Dagskrá aðalfundar, sbr. 19. gr. félagslaga. 
 

7. Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi, sbr. 29. gr. félagslaga. 
  

8. Önnur mál. 

 a. Upplýsingar um þá sem eru skráðir á næsta námskeið ÍRA til amatörprófs. 
 b. Skipan í autt sæti í prófnefnd félagsins. 
 c. Félagatal ÍRA 1.1.1983 
 d. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2020/21; þakkarávarp formanns. 
 

9. Næsti fundur stjórnar. Tímasetning verður ákveðin í samráði við viðtakandi stjórn eftir aðalfund. 
 

10. Fundarslit. 
 

 

2. Fundargerð 7. fundar 2020/21 frá 2 febrúar, lögð fram. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda. 

Formaður, TF3JB, fór yfir og kynnti innkomin og útsend erindi. 

 



4. Gjaldkeri ræðir/kynnir drög að ársreikningi félagssjóðs fyrir rekstrarárið 2020. 

Gjaldkeri, TF3PW, lagði fram og kynnti ársreikning félagsins fyrir rekstrarárið 2020. 

Skoðunarmenn reikninga hafa fengið reikninginn til meðferðar sem verður síðan undirritaður 

og lagður fram á aðalfundinum 13. mars. Vel hefur gengið að innheimta félagsgjöld og eðlileg 

útgjöld hafa verið á árinu. Stjórnarmenn þökkuðu gjaldkera góð störf. 

 

5. Fundarboð aðalfundar 2021, sbr. 17. gr. félagslaga.  

Formaður, TF3JB, lagði fram stutta samantekt um boðun aðalfundar 2021. Fundurinn var 

boðaður með eðlilegum fyrirvara þann 19. febrúar samkvæmt ákvæði í 17. gr. laga félagsins. 

Fundarboð var sent til félagsmanna í tölvupósti (alls 178) ásamt því að fundarboð var sett á 

heimasíðu félagsins og á FB síður. Bréflegt fundarboð var póstlagt til þeirra sem ekki hafa 

skráð tölvupóstfang hjá félaginu (alls 6) sem og til þeirra sem reynt var að senda boð í 

tölvupósti en sem tókst ekki að koma til skila (alls 4). 
 

Fundurinn verður haldinn í safnaðarheimi Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík laugardaginn 

13. mars kl. 13.  

  
6. Dagskrá aðalfundar, sbr. 19. gr. félagslaga. 

Farið yfir dagskrána sem er bundin í 19. gr. laga félagsins. Rætt um liðinn önnur mál. Undir 

þeim dagskrárlið verða afhentir verðlaunagripir félagsins fyrir Íslandsmet í fjarskiptavega-

lengd sem sett var í VHF/UHF leikum ÍRA sumarið 2020. Vegalengdin var 155 km. 
 

7. Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi, sbr. 29. gr. félagslaga.  

Engar tilögur bárust til stjórnar félagsins innan tilskilins frests samkvæmt 29. gr. laganna. 

 

8. Önnur mál.  
 

a. Upplýsingar um þá sem eru skráðir á næsta námskeið ÍRA til amatörprófs.  

Komnar eru alls 14 umsóknir fyrir næsta námskeið.  
 

b. Skipan í autt sæti í prófnefnd félagsins.  

Tillaga prófnefndar um Yngva Harðarson, TF3Y var samþykkt samljóða. Aðrir í prófnefnd 

eru: Kristinn Andersen, TF3KX, formaður; Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX; Vilhjálmur 

Í. Sigurjónsson, TF3VS, ritari nefndarinnar og Einar Kjartansson, TF3EK. 
  

c. Félagatal ÍRA 1.1.1983  

Stjórnarmönnum fannst fróðlegt að fletta nær 40 ára gömlu félagatali ÍRA sem er sögulegt 

fyrir félagið. 
 

d. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2020/21; þakkarávarp formanns. 

Formaður fór yfir starfsárið og þakkaði stjórnarmönum frábært samstarf. Stjórnarmenn 

þökkuðu sömuleiðis fyrir samstarfið. 

 
9. Næsti fundur stjórnar.  

Tímasetning næsta fundar verður ákveðin í samráði við viðtakandi stjórn eftir aðalfund.  

10. Fundarslit.18:55 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 


