
Íslenskir radíóamatörar, starfsárið 2021/22 
Fundargerðir stjórnarskiptafundar og fundar nr. 1 í nýrri stjórn ÍRA; haldnir í   

Skeljanesi 25. mars 2021 kl. 18:00. 

 
Fráfarandi stjórn: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3GS ritari, TF3PW gjaldkeri,     TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varamaður og TF3EIN varamaður. 

 

Viðtakandi stjórn: TF3JB formaður (endurkjörinn), TF3DC og TF3PW (endurkjörnir til 2 ára), TF3GS 

og TF3GZ (sitja síðara tímabil) og TF3UA og TF1EIN, varamenn (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 og fundarhlé. 
 

 
 

Tillaga að dagskrá 1. stjórnarfundar (eftir fundarhlé). 
 

  1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn félagsins 2021/22. 
 

  2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

  3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 
 
33.03.2021...Erindi frá: Guðbjörgu Guðmundsdóttur þáttargerðarkonu á RÚV með hugmynd að útvarpsþætti. 

04.03.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; upplýsingar um World Amateur Radio Day 2021. 

04.03.2021... Erindi frá: Ísavia með ósk um upplýsingar um búnað í Bláfjöllum. 

05.03.2021...Erindi til: Ísavia frá ÍRA þess efnis erindið hafi verið framsent á TF1A til afgreiðslu. 

08.03.2021...Erindi frá: TF1A með afriti af svarpósti hans til Ísavia. 

08.03.2021...Erindi frá: PFS til félagsins með ósk um umsögn um breytingu kallmerkisins TF3EE í TF3E. 

08.03.2021...Erindi til: PFS með jákvæðri umsögn ÍRA um breytingu á kallmerki. 

09.03.2021...Erindi frá: Ísavia með þökkum fyrir góð svör. 

11.03.2021...Erindi frá: Útgefanda  tímaritsins In-Sight Publishing. 

11.03.2021...Erindi til: Spurningar sendar til In-Sight er varða erindið. 

13.03.2021...Erindi frá: In-Sight með svörum við spurningum félagsins. 

15.03.2021...Erindi til: PFS til staðfestingar á samráði um prófdag 15. maí 2021. 

16.03.2021...Erindi til: Útgefanda In-Sight Publishing með niðurstöðu félagsins. 

21.03.2021...Erindi frá: TF1A um stöðu heimildar á 6 metra bandinu. 

21.03.2021...Erindi til: TF1A með svörum við spurningum um 6 metra bandið. 

22.03.2021...Erindi frá: SRAL vegna 100 ára afmælis finnska landsfélagsins. 

22.03.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1 v. undirbúningsfundar yfir netið 24.3. v. ráðstefnu svæðisins í október n.k. 

22.03.2021...Erindi frá: TF3KB vegna vinnuhóps um að fá mors samþykkt sem menningarminjar UNESCO 

Mars 2021 ...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda: 4., 6., 9. 11., 15., 16., 18., 19., 19. (síðari sending), 20., 23. og 24.3. 

 

  4. Stjórn skiptir með sér verkum. 
 

  5. Aðalfundur félagsins 2021: Fundargögn – kostnaður – drög að fundargerð aðalfundar lögð fram. 
 

  6. Við upphaf nýs starfsárs: Verkefni – fyrirkomulag verkefna – fundartími/staður stjórnarfunda. 
 

  7. Námskeið ÍRA til amatörprófs. 
 

  8. Starfsáætlun 2021/22; fyrsta umfjöllun. 
 

  9. Páskaleikar ÍRA 2021; 2.-4. apríl. 
 

10. Alþjóðadagur radíóamatöra 2021; 18. apríl; starfræksla TF3WARD. 
 

11. CQ TF, útgáfuáætlun 2021/22. Tillaga ritnefndar lögð fram. 
 

12. Önnur mál. 

      Undirritun eyðublaða að ósk LÍ; m.a. RSK 17.28 f. félagasamtök og tilk. um raunverulega eigendur. 
 

13. Næsti fundur stjórnar. 
 

14. Fundarslit. 
 

  



STJÓRNARSKIPTAFUNDUR. 

 

a. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

Formaður, TF3JB, setti und kl. 18:02 og bauð menn velkomna. Mættir voru: TF3JB, TF3DC, TF3PW, 

TF3GZ, TF3UA og TF1EIN. TF3GZ hafði boðað fjarveru vegna vinnu. Tillaga að dagskrá var 

samþykkt samhljóða. 

 

b. Fundargerð 8. fundar 2020/21 frá 3. febrúar lögð fram.   

Fundargerðin 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 fráfarandi stjórn fyrir framúrskarandi gott samstarf og viðkynningu. 

Stjórnarmenn tóku undir með lófaklappi. 

 

e. Fundarslit og fundarhlé. 

Formaður, TF3JB, sleit stjórnarskiptafundi kl. 18:10. 
 

 

 
 

FYRSTI FUNDUR NÝRRAR STJÓRNAR. 

 

1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn félagsins starfsárið 2021/22. 

Formaður, TF3JB, setti fundinn kl. 18:13. 

 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

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

Formaður kynnti erindi milli funda og bauð mönnum að ræða einstök erindi eða afgreiðslur á milli 

funda. Umræður. Engar athugasemdir komu fram.  

 

4. Stjórn skiptir með sér verkum  

Ný stjórn félagsins skipti með mér verkum og er þannig skipuð starfsárið 2021/22:  
 

Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður.  

Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður.  

Jón Björnsson, TF3PW, gjaldkeri. 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, ritari. 

Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi. 

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA, varamaður. 

Heimir Konráðsson, TF1EIN, varamaður. 

 

5. Aðalfundur félagsins 2021: Fundargögn – kostnaður – drög að fundargerð.  

Aðalfundur félagsins 2021 var haldinn í safnaðarheimili Neskirkju laugardaginn 13. mars. 

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

Þorsteinsson, TF3UA, fundarstjóri og fundarritari. 25 félagar mættu. Fundur var settur kl. 13:00 og slitið 

kl. 14:00. Kostnaður félagssjóðs vegna húsaleigu nam 15 þúsund krónum. Gögn sem lögð voru fram í 

aðalfundarmöppu:  
 

▪ Dagskrá fundarins. 

▪ Útprentun á lögum félagsins.  

▪ Skýrsla um starfsemi ÍRA 2020/21 (171 bls. að stærð).  

▪ Ársreikningur ÍRA fyrir rekstrarárið 2020.  

▪ Upplýsingablað um Íslandsmet TF3ML og TF1JI í vegalengd fjarskiptasambands á 1,2 GHz 

sem sett var í VHF/UHF leikunum 2020 (155 km). 
 

Jónas Bjarnason, TF3JB, fráfarandi formaður ÍRA flutti skýrslu um starfsemi félagsins 2020/21. 

Greinargóðri skýrslunni var einnig dreift til félagsmanna á aðalfundinum en í henni má m.a. finna 



fundargerðir stjórnar á starfsárinu. Skýrslan er auk þess aðgengileg á heimasíðu félagsins. Jón 

Björnsson, TF3PW, fráfarandi gjaldkeri, flutti ársreiknings félagssjóðs 2020. Embættismennirnir 

TF3DX formaður prófnefndar, TF3MH QSL stjóri, TF2EQ ungmennafulltrúi og TF3KB NRAU/IARU 

tengiliður, fluttu fundinum starfsskýrslur sinna embætta. Fundarritari aðalfundar 2021, TF3UA, lagði 

fram drög að fundargerð aðalfundar. Sæmundur skýrði frá því að fundargerðin verði til birtingar í 2. tbl. 

CQ TF 2021, sem er í samræmi við ákvæði í 23. gr. laga félagsins.  

 

6. Við upphaf nýs starfsárs: Verkefni – fyrirkomulag verkefna – fundartími/staður stj.funda.  

Stjórnin er sammála um að viðhafa sama/svipað fyrirkomulag hvað varðar fjölda stjórnarfunda (8-9 alls) 

á starfsárinu. Innkomin erindi og afgreiðsla þeirra á milli funda verði formlega frágengin á næsta 

stjórnarfundi og tíunduð í fundargögnum. Formaður mun áfram senda 1-blaðsíðu bréf í tölvupósti á 

milli funda, eftir þörfum. 

 

7. Námskeið ÍRA til amatörprófs. 

Umsjónarmaður námskeiða, TF3PW, greindi frá að námskeiði sem hófst 22. mars og var mæting góð 

(16). Ljóst væri, að faraldurinn og aðgerðir stjórnvalda sem kynntar voru síðdegis í dag (25. mars) muni 

hafa áhrif á námskeiðshald, en þegar hefði verið gerð áætlun um að vinna upp þau skipti sem fresta þarf. 

  

8. Starfsáætlun 2021/22; fyrsta umfjöllun. 

Fyrir liggur, starfsáætlun stjórnar fyrir síðasta ár þarf að yfirfara og uppfæra. Verkefninu sinnir 

varaformaður, TF3DC, sem kalla mun eftir áherslubreytingum frá stjórn, eftir því sem við á og leggur 

fram drög að áætlun fyrir starfsárið á næsta fundi. 

   

9. Páskaleikar ÍRA 2021; 2.-4. Apríl. 

Mikil og góð stemning er fyrir væntanlegum páskaleikum. Hrafnkell, TF8KY er umsjónarmaður og 

sinnir því hlutverki af mikilli alúð. Félagsmenn hafa á orði á að verðlaunagripir í leikunum séu glæsilegir 

og stjórnin staðfestir að svo verði áfram á starfsárinu 2021/22.   

 

10. Alþjóðadagur radíóamatöra 2021; 18. apríl; starfræksla TF3WARD. 

Formaður bar upp hvort áhugi væri fyrir slíkri starfrækslu meðal stjórnarmanna þennan dag, um lengri 

eða skemmri tíma, frá félagsstöðinni. Málið sett í hendur keppnisstjóra, TF3DC og stöðvarstjóra, TF3JB 

en ljóst er, að ekki gefst tækifæri til að bjóða gestum eða félagmönnum að koma í Skeljanes og því síðar 

að fara í loftið frá félagsstöðinni vegna krafna í reglugerð um sóttvarnir. 

 

11. CQ TF, útgáfuáætlun 2021/2022. Tillaga ritnefndar lögð fram 

Formaður greindi frá fundi ritnefndar og tillögu hennar um útgáfuáætlun sem liggur fyrir með svipuðum 

hætti og á nýliðnu starfsári, en fyrirhuguð er útgáfa á fjórum tölublöðum í apríl, júlí, október og janúar 

(2022) samanber meðfylgjandi töflu. Ritnefnd gerir ennfremur tillögu um að áfram verði prentuð 25 

eintök af hverju blaði til nota í þágu félagsins. Tillaga ritnefndar samþykkt samhljóða. 

 

TÖLUBLAÐ AUGLÝST EFTIR EFNI ÚTKOMUDAGUR TÍMI FRÁ SÍÐASTA TÖLUBLAÐI 

2. tbl. 2021 2.-14. apríl Sunnudagur 25. apríl 3 mánuður 

3. tbl. 2021 26. júní-8. júlí Sunnudagur 18. júlí 2¾ mánuðir 

4. tbl. 2021 3.- 15. október Sunnudagur 31. október 3¼ mánuðir 

1. tbl. 2022 4. -16. janúar 2022 Sunnudagur 30. janúar 3 mánuðir  

 

12. Önnur mál. 

a. Undirritun eyðublaða að ósk L.Í.; m.a. RSK. 17.28 f. félagasamtök og tilk. um raunverul. eigendur. 

Landsbanki Íslands, viðskiptabanki félagsins, hefur óskað eftir frekari upplýsingum tengjast skráningu 

á „raunverulegum eigendum“. Nýkjörin stjórn gekk í að undirrita eyðublöð á fundinum. Fundargerðin, 

með upplýsingum um verkaskiptingu stjórnarmanna o.fl., þarf ennfremur að fylgja með til bankans til 

staðfestingar. 

  



b. Spjall á FB síðum um áherslur til framtíðar, hvað hafi áunnist eða mætti betur fara o.s.frv.  

Nánast án undantekningar eru skoðanaskipti af þessu tagi jákvæð á FB síðum í garð félags og stjórnar, 

þar sem lof er borið á gott starf hjá ÍRA. Í hagsmunagæslunni, útgáfumálum, stjórnun viðburða 

(Páskaleikar, VHF/UHF leikar, Útileikar o.fl.). Ennfremur eru góð viðbrögð við aðgerðum félagsins í 

glímunni við heimsfaraldurinn og þeim takmörkunum sem faraldurinn leiðir af sér.  
 

Fram kom, að sjaldan í sögunni hafi eins margir haft áhuga á að vera félagar í ÍRA og 99% 

innheimtuhlutfall hjá gjaldkeranum beri merki um það, þrátt fyrir erfiðar aðstæður varðandi samkomur 

og að hittast fleiri saman í félagsaðstöðunni í Skeljanesi.  

13. Næsti fundur stjórnar. 

Tillaga um næsta fund þriðjudaginn 30. apríl. Til staðfestingar þegar nær dregur. 

 

14. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórn góðan fund og sleit fundi kl. 19:17. 

 

Fundargerð ritaði í fjarveru ritara: 

Óskar Sverrisson / TF3DC 

varaformaður 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2021/22 
Fundur nr. 2 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 6. maí 2021 kl. 18:00. 
 

Mættir voru: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, Óskar Sverrisson, TF3DC varaformaður, Jón 

Björnsson, TF3PW, gjaldkeri, Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi, Heimir Konráðsson, 

TF1EIN, varamaður og Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA, varamaður. Guðmundur 

Sigurðsson, TF3GS, ritari, var fjarverandi vegna vinnu. 

 
 

Tillaga að dagskrá. 

1. Fundarsetning 2. stjórnarfundar 2021/22. 

2.Tillaga að dagskrá lögð fram. 

3. Fundargerðir lagðar fram; stjórnarskiptafundur og 1. fundur nýrrar stjórnar 2021. 

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

24.03.2021...Erindi frá: IARU R-1 Glærur til kynningar v. fyrirhugaðra verkfunda yfir netið til undirbúnings IARU R1 ráðstefnunnar í Serbíu í október. 
06.04.2021...Erindi til: Póst- og fjarskiptastofnunar; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2021/22. 
06.04.2021...Erindi til: IARU; tilkynning um skipan nýrrar stjórnar ÍRA starfsárið 2021/22. 
06.04.2021...Erindi til: IARU Svæðis 1; tilkynning um skipan nýrrar stjórnar ÍRA starfsárið 2021/22. 
06.04.2021...Erindi til: NRAU; tilkynning um skipan nýrrar stjórnar ÍRA starfsárið 2021/22. 
06.04.2021...Erindi frá: NRAU; árnaðaróskir frá framkvæmdastjóra f.h. stjórnar til nýrrar stjórnar ÍRA. 
07.04.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; árnaðaróskir frá varaformanni f.h. framkvæmdastjórnar til nýrrar stjórnar ÍRA. 
08.04.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; ársreikningur 2020 fyrir IARU Svæði 1. 
09.04.2021...Erindi frá: IARU; árnaðaróskir frá ritara f.h. stjórnar til nýrrar stjórnar ÍRA. 
30.04.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; tilkynning um fjárhagsstuðning vegna kostnaðar við að senda fulltrúa á ráðstefnuna í Serbíu í október n.k. 
12.04.2021...Erindi frá: Póst- og fjarskiptastofnun; fyrirspurn DG5SM um úthlutun sérstaks kallmerkis sumarið 2021. 
12.04.2021...Erindi til: Póst- og fjarskiptastofnunar; umsögn um fyrirspurn DG5SM með tilvísan í reglugerð. 
05.05.2021...Erindi frá: TF3KX formanni prófnefndar um seinkun á prófdegi til  5. júní. 
05.05.2021...Erindi til: TF3KX þar sem erindinu er svarað jákvætt og að haft verði samband við PFS 6. maí vegna erindisins. 
Mars/apríl 2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda: 30.3. og 4., 7., 12., 14., 15., 17., 18., 21., 25., 26., 29. og 30.4. og 5. maí. 
 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs 2021; stöðuskýrsla umsjónarmanns. 

7. Starfsáætlun stjórnar 2021/22, drög (framhaldsumræða). 

8. CQ TF, 2. tbl. kom út 25. apríl. 

9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 

 a. Starfræksla TF3IRA í páskaleikum félagsins 2.-4. apríl. 
 b. Starfræksla TF3WARD á alþjóðadegi radíóamatöra 2021; 18. apríl.  

 c. Starfræksla TF3W í CQ World Wide WPX CW keppninni 29.-30. maí. 

10. Önnur mál. 

 a. Verkfundir yfir netið til undirbúnings Ráðstefnu IARU Svæðis 1 í október n.k. 

 b. Fjárhagsstuðningur IARU Svæðis 1 vegna fulltrúa ÍRA á ráðstefnuna í Serbíu í október n.k. 

 c. Ráðstöfun Xiegu G-90 stöðvar ÍRA (gjöf TF3EO 6.12.2020); minnisblað TF3DC dags. 30.4. 

 d. Innrömmun viðurkenninga í fjarskiptaherbergi; m.a. Digital DXCC TF3IRA. 

 e. Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 

 f. Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum á næstunni. 

11. Næsti fundur stjórnar. 

12. Fundarslit. 

 

1. Fundarsetning.  

Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:12. 

Hann bað Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformann, um að rita fundargerð í fjarveru ritara. 

 

2. Tillaga að dagskrá. 

Formaður lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá fundarins og var hún samþykkt:  



3. Fundargerðir lagðar fram; stjórnarskiptafundur og 1. fundur nýrrar stjórnar 2021.  

Umræður og fundargerðir samþykktar. 

 

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

Formaður, TF3JB, kynnti erindi milli funda og bauð stjórnarmönnum að ræða einstök erindi 

eða afgreiðslur. Umræður og fyrirspurnir. Engar athugasemdir komu fram. 

 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 

Gjaldkeri, TF3PW, greindi frá að innheimta 2021 (samkvæmt félagaskrá) hafi verið send í 

heimabanka til félaga. Þegar hafi um helmingur félagsmanna greitt árgjaldið. Eindagi er þann 

1. júlí n.k. Fram kom undir dagskrárliðnum, að á heimasíðu ÍRA eru upplýsingar um 

bankareikning félagsins og aðrar nauðsynlegar upplýsingar til að greiða félagsgjald, 

námskeiðsgjöld og/eða önnur gjöld eða framlög til félagsins. (Á heimasíðu er farið undir 

„félagið“ og smellt á undirsíðuna „um félagið“ og í framhaldi farið alveg neðst á síðuna). 

 

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs 2021; stöðuskýrsla umsjónarmanns. 

Umsjónarmaður námskeiða félagsins, TF3PW, skýrði stöðu mála varðandi þátttöku og 

framkvæmd á vornámskeiði ÍRA til amatörprófs. Heimsfaraldurinn hefur truflað, þannig að 

fresta hefur þurft námskeiðshaldi tímabundið. Jón er samt bjartsýnn á framhaldið og að úr 

rætist. 

 

7. Starfsáætlun stjórnar 2021/22, drög (framhaldsumræða). 

Varaformaður, TF3DC, fór yfir drög að starfsáætlun stjórnar. Drög að starfsáætlun voru lögð 

fram á síðasta fundi stjórnar (25.3.2021). Ekki hafa komið fram viðbrögð frá stjórnarmönnum 

um breytingar í framhaldi af síðasta fundi. Umræður og í framhaldi var starfsáætlunin 

samþykkt.  

  

8. CQ TF 2. tbl. kom út 25. apríl.  

Formaður, TF3JB, greindi frá að blaðið hafi komið út samkvæmt útgáfuáætlun 25. apríl. Engin 

vandamál væru með efnisöflun. Og aðsendar greindar um tæknimál hafi slegið í gegn – ef 

marka má viðbrögð félagsmanna. Stjórnarmenn voru ánægðir með vel unnin störf fyrir félagið 

og þakka ritnefnd CQ TF. Nefndina skipa þeir TF3SB, ritstjóri og formaður ritnefndar, TF3VS 

sem annast umbrot, TF3JB, formaður og TF3DC, varaformaður. 

 

9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 

a. Starfræksla TF3IRA í páskaleikum félagsins; 2.-4. apríl. 

Formaður, TF3JB, starfrækti félagsstöðina í páskaleikunum. Höfð voru 57 sambönd á VHF og 

UHF. 

 

b. Starfræksla TF3WARD á alþjóðadegi  radíóamatöra; 18. apríl. 

TF1A, TF3JB og TF3Y starfræktu kallmerkið á alþjóðadegi radíóamatöra 2021. Skilyrði voru 

ekki góð til DX sambanda á HF og fjöldi sambanda aðeins um 200. TF1A hafði meirihluta 

sambanda um gervitunglið QA-100. TF3JB var QRV á 14 MHz á SSB og TF3Y var QRV á 

14 MHz á CW. 

   

c. Starfræksla TF3W í CQ WW WPX CW keppninni 29.-30. maí n.k. 

Óvissa er um framvindu mála varðandi heimsfaraldurinn og hugsanlega fjölmennisþátttöku 

frá félagsstöðinni. Almenn hvatning stjórnar til félagsmanna er um að taka þátt í þessari og 

öðrum alþjóðlegum keppnum, eins og verið hefur.  

 

10. Önnur mál. 

a. Verkfundir yfir netið til undirbúnings Ráðstefnu IARU Svæðis 1 í október n.k. 

Formaður gerði grein fyrir þátttöku og undirbúningsvinnu TF3KB, NRAU/IARU tengiliðar 

félagsins,  vegna fyrirhugaðrar ráðstefnu IARU Svæðis 1 í október n.k. Um er að ræða m.a. 



SVÓT greiningu vegna umfjöllunar um framtíðarmál amatör radíós sem verða þar til 

umfjöllunar. 

 

b. Fjárhagsstuðningur IARU Svæðis 1 vegna fulltrúa ÍRA á ráðstefnuna í Serbíu í október n.k. 

Fyrir liggur yfirlýsing um fjárhagstuðning frá IARU Svæði 1 vegna kostnaðar við að senda 

fulltrúa ÍRA á ráðstefnuna. Félagssjóður þarf að greiða flugfargjald sem er áætlað að geti 

[mest] verið um 50 þúsund krónur.  

 

c. Ráðstöfun Xiegu G-90 stöðvar ÍRA (gjöf TF3EO 6.12.2020); minnisblað TF3DC dags. 30.4. 

Í fundargögnum var upplýsingablað TF3DC til stjórnar með lýsingu og tillögu um nýtingu 

stöðvarinnar fyrir nýliðastarf/YOTA og hugsanleg útlán við sérstaka viðburði. Umræða og 

stjórn tók jákvætt í framkomna tillögu.  

 

d. Innrömmun viðurkenninga í fjarskiptaherbergi; m.a. Digital DXCC TF3IRA. 

TF3IRA, „DXCC digital“ viðurkenning hefur verið sett í innrömmun en áður höfðu útgjöld 

vegna þessa verið samþykkt í stjórn (þann 5. janúar á 6. fundi 2020/21). 

 

e. Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 

Loftnetahópur (stjórnarmennirnir: TF3GS, TF3GZ og TF3DC) bíða færis og tíma til að sinna 

viðhaldi og uppsetningu loftneta.  

 

f. Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum á næstunni. 

Formaður bað stjórnarmenn styðja við markmiðið um að ávallt séu ekki færri en tveir 

stjórnarmenn viðstaddir á opnunarkvöldum á fimmtudögum til að svara fyrirspurnum og veita 

upplýsingar til félagsmanna og gesta í félagsaðstöðunni í Skeljanesi.  

 

11. Næsti fundur stjórnar. 

Næsti fundur stjórnar er áætlaður þann 22. júní. 

 

12. Fundarslit. 

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

 

Fundargerð ritaði í fjarveru ritara 

Óskar Sverrisson / TF3DC 

varaformaður 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2021/22 
Fundur nr. 3 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 22. júní 2021 kl. 18:00. 
 

Mættir: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður; Jón Björnsson, TF3PW, gjaldkeri; Georg Kulp, 

TF3GZ, meðstjórnandi; Heimir Konráðsson, TF1EIN, varamaður og Sæmundur E. Þorsteinsson, 

TF3UA, varamaður. Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, ritari og Óskar Sverrisson, TF3DC, 

varaformaður voru fjarverandi. 

 
 

 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. fundarsetning 3. stjórnarfundar. 
 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

3. Fundargerð 2. stjórnarfundar lögð fram. 
 

4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda. 
 
05.05.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; niðurstöður úr kosningu um breytingu á stjórnarskrá; samþykkt með 67 atkvæðum (72 af 85 kusu). 29.05.2021...Erindi til: Allra þeirra 20 sem staðfestu þátttöku í námskeiði ÍRA vorið 2021 með tilkynningu um próf PFS 5. júní. 
05.05.2021...Erindi frá: Des Warzel, ND3L, með fyrirspurn um TF3IM vegna QSL mála; QSO frá árinu 1990.  30.05.2021...Erindi frá: Karli, syni TF3KJ, þar sem tilkynnt er um andlát hans.   
05.05.2021...Erindi til: ND3l með upplýsingum um að Ívar hafi ekki verið QRV eftir alvarlegt umferðarslys.  30.05.2021...Erindi til: Karls, sonar TF3KJ, þar sem þakkað er fyrir erindið og honum sendar samúðarkveðjur f.h. stjórnar ÍRA. 
05.05.2021...Erindi frá: Laurent Egli, Svisslendingi  (sem bíður eftir leyfisbréfinu) en ætlar að ferðast til landsins í sumar og fara í loftið. 30.05.2021...Erindi til: TF3KX, formanns prófnefndar, með ósk um munnlegt próf fyrir þátttakanda í námskeiði ÍRA til 
amatörprófs. 
05.05.2021...Erindi til: L. Egli með upplýsingum við fyrirspurn hans.    30.05.2021...Erindi frá: TF3KX þess efnis að hann sjá ekkert gegn því að koma til móts við viðkomandi hvað varðar munnl.  
próf. 
07.05.2021...Erindi til: TF3KX, formanns prófnefndar, með upplýsingum um staðfestingu PFS á prófdegi, 5. júní 2021. 30.05.2021...Erindi frá: TF3KX þess efnis að hann sjá ekkert gegn því að koma til móts við viðkomandi hvað varðar munnl.  
próf. 
11.05.2021...Erindi til: Sameiginlegs vefsvæðis norrænu félaganna; 2. tbl. CQ TF 2021 sent á vefinn með aðstoð NRRL. 31.05.2021...Erindi til: PFS með ósk um munnlegt próf 5. júní fyrir þátttakanda á námskeiði ÍRA til amatörprófs. 
11.05.2021...Erindi til: IARU Svæðis 1 með tillögu stjórnar ÍRA (með samráði við TF3KB) að ráðstefnan í haust verði haldin yfir netið. 31.05.2021...Erindi frá: PFS þar sem samþykkt er að standa fyrir munnlegu prófi samhliða skriflegu í Skeljanesi 5. júní. 
14.05.2021...Erindi frá: Neyðarfjarskiptastjóra IARU Svæðis 1 með boð um þátttöku í fjarfundi yfir netið 15. maí.  31.05.2021...Erindi frá: Póst- og fjarskiptastofnun með tilkynningu um tímabundna aukna aflheimild á 50 MHz; júní-ágúst 2021. 
14.05.2021...Erindi til:  Neyðarfjarskiptastjóra IARU Svæðis 1 með þökkum fyrir boð og aðgangslykla; þátttaka staðfest í fundinum. 31.05.2021...Erindi til: PFS þar sem fagnað er, fyrir hönd stjórnar ÍRA, framkominni heimild. 
19.05.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; frá DK6SP, ungmennafulltrúa svæðisins; um nýju YOTA keppnirnar og þá fyrstu sem hefst 22. maí. 02.06.2021...Erindi frá: Joseph, KG4JGJ, sem hlakkar til að koma til landsins í sumar og fara í loftið. 
20.05.2021...Erindi frá: Guðmundi Sveinssyni, TF3SG, þar sem hann biður um skráningu fyrir dóttur sína, Júlíu, í prófið 5. júní. 02.06.2021...Erindi til: KG4JGJ þar sem hann er boðinn velkominn og útskýrt m.a. að hann geti notað kallmerkið TF/KG4JGJ. 
20.05.2021...Erindi til: TF3SG þar sem erindi hans er fagnað og að skráningu dóttur hans verði komið á framfæri við PFS. 04.06.2021...Erindi frá: Laurent Egli (sjá bréfaskipti 5.5.2021) þar sem hann tilkynnir um nýja kallmerkið sitt, HB9HKE. 
21.05.2021...Erindi frá: Roland, HB9VQQ með fyrirspurn um áhugasama TF leyfishafa til að annast rekstur WSPR radíóvita frá Íslandi. 04.06.2021...Erindi til: HB9HKE þar sem honum er m.a. óskað til hamingju með nýja kallmerkið og boðinn velkominn í sumar. 
21.05.2021...Erindi til: HB9VQQ m. upplýsingum um að erindi hans verði komið á framfæri og birt í næsta tölublaði CQ TF, 3. tbl. 2021. 06.06.2021...Erindi til: TF3PW, gjaldkera, v. nýrra félaga: Kjartan Birgisson, TF1ET, 109 R. og Pálmi Árnason, 110 R. 
22.05.2021...Erindi frá: Roman, RA3R, sem sendir erindi til kynningar á The RDA Diploma Program.  08.06.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; staðfesting á fundi verknefndar um fund yfir netið 12. júní n.k. 
22.05.2021...Erindi til: RA3R þar sem honum er tjáð að kynning verði sett í næsta tölublað CQ TF, 3. tbl. 2021.  12.06.2021...Erindi frá: Einari Sandoz, 107 Reykjavík með ósk um að gerast félagsmaður. 
25.05.2021...Erindi frá: Doug, K1RDD, þar sem hann gerir fyrirspurn um neyðartíðnir á hálendi Íslands.  12.06.2021...Erindi til: Einars með viðeigandi upplýsingum. 
25.05.2021...Erindi til: K1RDD með upplýsingum um neyðartíðnir og fjarskipti á hálendi Íslands.  15.06.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; Philipp, DK6SP, ungmennafulltrúa svæðisins; um nýju YOTA keppnirnar 2021. 
      31.06.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar í maímánuði (eftir 5.6.): 7., 8., 11., 12., 15., 17., 19., 21., 25., 28., 29. og 31. 
      19.06.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda. Í júní (til 16.6.): 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 14. og 16. 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 

     a. Innheimta árgjalds 2021. 

     b. Námskeið til amatörleyfis; fjárhagsleg útkoma félagssjóðs. 
     c. Frekara námskeiðahald á vegum félagsins á þessu ári. 
 

6. Próf Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis fór fram í Skeljanesi 5. júní 2021. 
 

7. Heimild Póst- og fjarskiptastofnunar um aukið sendiafl í 50 MHz tíðnisviðinu frá 1. júní 2021. 
 

8. VHF/UHF leikar ÍRA 2021, 10.-11. júlí. 
 

9. CQ TF, 3. tbl. kemur út 18. júlí. 
 

10. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst. 
 

11. Önnur mál. 

     a. Gjöf til ÍRA 8. maí (radíódót) frá Sigurði Harðarsyni, TF3WS. 
     b. Gjöf til ÍRA 12. júní (radíódót) frá aðstandendum Bjarna Sverrissonar, TF3GB. 

     c. Vinna í Skeljanesi 31. maí: Uppsetning loftnets fyrir APRS stöð félagsins og verkefni í fjarskiptaherbergi. 

     d. Málningarvinna utanhúss í Skeljanesi 8. júní. 
     e. Tiltekt lauk í stjórnarskáp í fjarskiptaherbergi 28. maí. 

     f. Fjögur ár liðin frá uppfærslu heimasíðu félagsins (9. mars 2017). 

     g. Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 
     h. Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum á næstunni. 
 

12. Næsti fundur stjórnar. 
 

13. Fundarslit. 
 

 

1. Fundarsetning 

Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:10. 

Hann bað Sæmund E. Þorsteinsson, TF3UA um að rita fundargerð í fjarveru ritara. 

 

2. Tillaga að dagskrá 

Formaður lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt.



3. Fundargerð 2. fundar frá 6. maí 2021 lögð fram. 

Samþykkt. 

 

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

Formaður, TF3JB, gerði grein fyrir erindunum. 

 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 

a. Innheimta árgjalds 2021. 

106 hafa greitt, 67 eiga eftir að greiða. Eindagi er 1. júlí og búist er við mörgum 

greiðslum þá. Staða félagssjóðs er 2.013.078 kr.  
 

b. Námskeið til amatörleyfis; fjárhagsleg útkoma félagssjóðs. 

Tveir hafa greitt fyrir námskeiðið en einn þarf að rukka. Innkoma var 60 þús. kr. en 

útgjöld um 130 þús. kr. Til eru gögn sem nýtast í næsta námskeiði.  
 

c. Frekara námskeiðahald á vegum félagsins á þessu ári. 

Finna þarf heppilegra fyrirkomulag á námskeiðshaldi. Stefna skal að fundi með 

prófnefnd. Skoða þarf m.a. möguleikann á því að halda námskeið og jafnvel próf yfir 

netið, sem er gert í sumum löndum. Námsefni þarf að endurnýja.  

 

6. Próf Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis fór fram í Skeljanesi 5. júní. 

Prófið var haldið með pomp og prakt. Allt gekk vel. TF3PW, umsjónarmanni 

námskeiðsins, færðar þakkir fyrir gott framlag. Prófnefnd eru færðar sérstakar þakkir fyrir 

að hafa staðið vel að þessu vandasama verkefni. Samskipti við PFS voru afar góð. Von 

er á tveimur YL til námskeiðs/prófs í haust.  

 

7. Heimild PFS um aukið sendiafl í 50 MHz tíðnisviðinu frá 1.6.2021. 

30. maí sl. fékkst heimild til að nota 1 kW á 6 m bandinu fyrir G-leyfishafa og 100 W 

fyrir N-leyfishafa. Þetta er á reynslugrundvelli. Reglugerð um radíóamatöra á að uppfæra 

um næstu áramót. Þá er búist við að þetta leyfi verði fest.  

 

8. VHF/UHF leikar ÍRA 2021, 10.-11. júlí 

Formaður, TF3JB, er í sambandi við Hrafnkel, TF8KY sem er umsjónarmaður leikanna 

og hefur dagsetning þeirra verið fastsett.  

 

9. CQ TF, 3. tbl. kemur út 18. júlí 

Búist er við veglegu blaði að venju. Formaður, TF3JB, skýrði frá síðasta fundi ritnefndar 

11. júní s.l. og lagði fram vinnutillögu nefndarinnar að forsíðu og yfirlit yfir innkomið 

efni m.v. 22. júní.  

 

10. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst 

Rætt um það hvernig halda beri upp á 75 ára afmæli félagsins þ. 14. ágúst nk. Félagið á 

tjald sem hægt væri að setja upp vestan við húsið í Skeljanesi. Þar væri hægt að hafa virka 

stöð til sýnis fyrir gesti. Einnig hægt að bjóða gestum kaffi og súkkulaði ásamt t.d. 

vöfflum. Afmælisdaginn ber upp á laugardag.  

 

11. Önnur mál 

a. Gjöf til ÍRA 8. maí (radíódót) frá Sigurði Harðarsyni, TF3WS. 

TF3WS færðar bestu þakkir fyrir góðar gjafir.  
 

b. Gjöf til ÍRA 12. júní (radíódót) frá aðstandendum Bjarna Sverrissonar, TF3GB. 

Aðstandendur TF3GB hafa gefið félaginu mikið af radíóefni og eru þeim færðar 

innilegar þakkir. Formaður nefndi að kaupa þarf um 10 plastkassa til þess að flokka 

radíóefnið og geyma. Var það samþykkt.  
  



c. Vinna í Skeljanesi 30. maí: Uppsetning loftnets fyrir APRS stöð félagsins og verkefni í 

fjarskiptaherbergi. 

Þeim félögum TF1A, TF3JB og TF3GZ eru færðar bestu þakkir fyrir góð störf í þágu 

APRS stöðvar félagsins og vinnu í fjarskiptaherbergi þar sem þeir unnu ýmis 

þarfaverk.  
 

d.  Málningarvinna utanhúss í Skeljanesi 8. júní. 

Baldvin, TF3-033 þökkuð frábær störf við málningu utanhúss á húsi félagsins.  
 

e. Tiltekt lauk í stjórnarskáp í fjarskiptaherbergi 28. maí. 

Formanni, TF3JB þökkuð tiltektin í stjórnarskápnum. Nú er laust pláss m.a. fyrir 

fartölvu félagsins.  
 

f. Fjögur ár liðin frá uppfærslu heimasíðu félagsins (9. mars 2017). 

Ölvi, TF3WZ þökkuð góð störf við heimasíðuna undanfarin 4 ár. Nú þarfnast 

heimasíðan uppfærslu.  
 

g. Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar. 

Félagið á fimm vírloftnet sem setja þarf upp. TF3DC, TF3GZ og TF3GS hyggjast 

ganga í málið. TF3UA bauð fram sína krafta.  
 

h. Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum á næstunni. 

Þakkir til þeirra stjórnarmanna sem hafa mætt og aðrir hvattir til dáða.  
 

i. Undirbúningur IARU ráðstefnu  

TF3KB hefur setið fundi til undirbúnings IARU ráðstefnu Svæðis 1 sem verður 

væntanlega haldin í haust á netinu. Þakkir til Kristjáns, fyrir gott framlag. 

 
12. Næsti fundur stjórnar 

Stefnt er að næsta stjórnarfundi þriðjudaginn 7. september kl. 18:00 

 

13. Fundarslit 

Fundi slitið  kl. 18:59.  

 

Fundarritari:  

Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA. 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2021/22 
Fundur nr. 4 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 31. ágúst kl. 18:00. 
 

Mættir voru: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður, Jón Björns-

son, TF3PW, gjaldkeri, Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi, Heimir Konráðsson, TF1EIN og Sæmundur 

E. Þorsteinsson, TF3UA, varamenn. Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, ritari var fjarverandi. 
 

 
 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. Fundarsetning. 
 

2. Myndataka af stjórn starfsárið 2021/22. 
 

3. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

29.06.2021...Erindi frá: N4IFD; spurningar sem varða starfrækslu TF/N4IFD í júnímánuði. 
30.06.2021...Erindi frá: IARU; IARU Calendar nr. 202. 
08.07.2021...Erindi frá: KB1HQS; spurningar sem varða starfrækslu TF/KB1HQS (SOTA stöðvar) í júlímánuði.  
08.07.2021...Erindi frá: NQ6N; spurningar sem varða væntanlega heimsókn til landsins; m.a. áhugi á að hitta íslenska leyfishafa. 
12.07.2021...Erindi frá: Asgard-Gaddi; hann leitaði að VHF endurvarpa til leigu í 2-3 vikur. 
12.07.2021...Erindi frá: DC8AJ; hann safnar upplýsingum um landsfélög radíóamatöra (er að skrifa bók fyrir radíóamatöra). 
13.07.2021...Erindi frá: QO-100 DX Club; fyrirspurn um hnitaskráningu (e. grid locator) TF3WARD (sem reyndist þurfa leiðréttingar við). 
21.07.2021...Erindi frá: DC8AJ; sendi erindi og bað um yfirlestur á uppkasti með upplýsingum um ÍRA. 
01.08.2021...Erindi frá: Jared Liimu; leitar að VHF endurvarpa til leigu eða kaups vegna námavinnslu á Austur-Grænlandi. 
06.08.2021...Erindi frá: IKØPUL; spurningar sem varða starfrækslu TF/IKØPUL hér á landi í ágústmánuði. 
17.08.2021...Erindi frá: Fjarskiptastofu; staðfesting á útgáfu TF3D v/sameiginlegrar stöðvar í Mónum við Stokkseyri. TF3T ábyrgðarmaður. 
17.08.2021...Erindi frá: Olgu Zawadzka; fyrirspurn um framboð á námskeiði til amatörleyfis. 
30.06.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda. Í júní (eftir 3. stjórnarfund 22.6.):  23.6., 24.6., 27.6. og 29.6. 
31.07.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar 1., 2., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 17., 19., 20., 24., 25., 27., 28., 29., 30. og 31.7. 
31.08.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar 3., 4., 5., 9., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. og 26.8. 
 

6. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 
     a. Innheimta 2021. 
     b. Námskeið til amatörleyfis 16.3-3.6.2021; fjárhagsleg útkoma.  
 

7. Skýrsla formanns til stjórnar: Starfsemin á milli 3. og 4. stjórnarfunda 2021/22. 
 

8. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst 2021; hugmynd um sérstakt aukablað í tilefni afmælisins. 
 

9. Félagsblaðið CQ TF. 
     a. 3. tbl. 2021 kom út 18. júlí. 

     b. 4. tbl. 2021; tillaga ritnefndar um að flýta útgáfu um tvær vikur, til 17. október. 
     c. Samráðsfundur með Fjarskiptastofu 27. júlí. 

     d. Boð til félagsmanna um kaup á prentútgáfu blaðsins. 
 

10. Námskeið ÍRA til amatörleyfis yfir netið í október til desember 
     a. Fundir stjórnar og prófnefndar 10.8. og 17.8. 

     b. Netfundur 18.8. 
     c. Nauðsynlegar fjárfestingar félagssjóðs vegna námskeiðsins. 
 

11. Fjarskiptaviðburðir. 
     a. TF útileikar ÍRA 2021 voru haldnir 31. júlí til 2. ágúst. 

     b. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 21.-22. ágúst.  
 

12. Önnur mál. 
     a. Loftnet fyrir 160 m. bandið var sett upp fyrir TF3IRA 26. júní. 

     b. Heimild fyrir kaupum á loftnetsvír vegna 160 m. loftnets. 
     c. Samráðsfundur með Fjarskiptastofu 27. júlí. 

     d. Gjöf móttekin 19. ágúst (radíódót) frá Gunnari Bergþóri Pálssyni, TF2BE. 

     e. Gjöf móttekin 24. ágúst (radíódót) frá Sigurði Harðarsyni, TF3WS. 
     f. Málningarvinna innan- og utanhúss í Skeljanesi 24. ágúst. 

     g. Tréskúlptúr 
 

13. Næsti fundur stjórnar. 
 

14. Fundarslit. 

 

  



1.  Fundarsetning. 

Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:50. Hann 

bað Sæmund E. Þorsteinsson, TF3UA um að rita fundargerð í fjarveru ritara.  

 

2. Myndataka af stjórn ÍRA starfsárið 2021/22. 

Jón Svavarsson, TF3JON er ljósmyndari af Guðs náð og var hann mættur til að taka mynd af 

stjórninni. Hann tók margar myndir framan við innganginn í félagsheimilið. Honum er færðar 

bestu þakkir fyrir. 

 

3. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Samþykkt.  

 

4. Fundargerð 3. fundar frá 22. júní 2021 lögð fram.  

Samþykkt.  

 

5. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda voru lögð fram stjórn til kynningar. 

Formaður kynnti erindin. 

  

6. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 

a. Innheimta 2021.  

157 félagsmenn hafa greitt árgjaldið og 16 hafa ekki greitt. Félagssjóður stendur í kr. 

2.016.944,- Tryggingar eru ógreiddar og gjaldkeri lagði út fyrir skjalamyndavél að upphæð 

um 210 USD. Honum verður endurgreitt. Gjaldkeri sendir ítrekun til þeirra sem ekki hafa greitt 

félagsgjaldið.  

 

b. Námskeið til amatörleyfis 16.3-3.6.2021; fjárhagsleg útkoma.  

Hún liggur ekki enn fyrir en ljóst er að tap varð á námskeiðinu. Námsgögn eru fyrir hendi sem 

e.t.v. má nýta á næsta námskeiði.  

 

7. Skýrsla formanns til stjórnar: Starfsemin á milli 3. og 4. stjórnarfunda 2021/22.  

Formaður lagði fram ítarlega skýrslu um starfsemina frá seinasta fundi. Formanni var þökkuð 

frábær skýrsla og frábær störf og lýstu fundarmenn mikilli ánægju.  

 

8. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst 2021; sérstakt aukablað í tilefni afmælisins. 

Fram hefur komið mikil ánægja félagsmanna með frestun hátíðarhalda í tilefni af 75 ára afmæli 

félagsins vegna Covid-19 faraldursins. Margar árnaðaróskir hafa borist félaginu, einnig frá 

útlöndum. TF3VS liggur undir feldi vegna hugmyndar um sérstakt aukablað CQ TF vegna 

afmælisins.  

 

9. Félagsblaðið CQ TF. 

a. 3. tbl. 2021 kom út 18. júlí. 

Félagsmenn hafa lýst mikilli ánægju með blaðið.  

 

b. 4. tbl. 2021; tillaga ritnefndar um að flýta útgáfu um tvær vikur, til 17. október. 

Ánægjulegt er að ritnefnd treystir sér til að flýta útgáfu næsta blaðs um tvær vikur.  

 

c. Samráðsfundur með Fjarskiptastofu 27. júlí. 

Á þessum fundi var veitt heimild fyrir 100 W afli á 60 metrunum í TF útileikunum helgina 31. 

júlí til 2. ágúst. Bjartsýni ríkir um að 100 W heimild fáist varanleg og jafnvel meira tíðnisvið. 

 

d. Boð til félagsmanna um kaup á prentútgáfu blaðsins. 

Þetta mál var rætt í þaula. Nokkrir félagsmenn vilja fá blaðið prentað út. Þetta kostar um 1700 

kr. fyrir hvert eintak (þ.e. prentkostnaður, umbúðir og póstkostnaður). Stjórn ÍRA samþykkti 

að leggja til við þá sem eru áhugasamir að fá prentað eintak að þeir myndi hóp um málið sem 



tekur prentun og dreifingu í sínar hendur og sér um þetta mál. Þessi hópur myndi sjálfur standa 

straum af kostnaði án atbeina félagssjóðs.  

 

10. Námskeið ÍRA til amatörleyfis yfir netið í október til desember. 

a. Fundir stjórnar og prófnefndar 10.8. og 17.8. 

Greint var frá fundum stjórnar og prófnefndar.  

 

b. Netfundur 18.8. 

Netfundur var haldinn um val á hentugu netfundarkerfi sem nota má til kennslu á 

námskeiðum félagsins. Niðurstaða fundarins var sú að Google Meet myndi henta mjög vel 

fyrir þarfir ÍRA. Fundurinn mælti því með Google Meet og samþykkti stjórn það val.  

 

c. Nauðsynlegar fjárfestingar félagssjóðs vegna námskeiðsins. 

Samþykkt var að kaupa tölvu fyrir allt að 200 þús. kr. Einnig smærri fjárfestingar, t.d. í 

myndavél og 4G beini ásamt áskrift. Jafnframt þarf að kaupa hljóðnema.  

 

11. Fjarskiptaviðburðir. 

a. TF útileikar ÍRA 2021 voru haldnir 31. júlí til 2. ágúst. 

TF3IRA var starfrækt á útileikunum, það voru þeir TF3AWS, TF3MH, TF3JB og TF3UA. 

Þátttaka var nokkur en niðurstöður hafa ekki borist.  

 

b. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 21.-22. ágúst.  

Svanur Hjálmarsson, TF3AB virkjaði Knarrarósvita. Veður var ekki gott en nokkrir gestir 

komu.  

 

12. Önnur mál. 

a. Loftnet fyrir 160 m. bandið var sett upp fyrir TF3IRA 26. júní. 

Georg, TF3GZ fær bestu þakkir fyrir uppsetningu vírs fyrir 160 m.  

 

b. Heimild fyrir kaupum á loftnetsvír vegna 160 m. loftnets. 

Samþykkt að kaupa vír fyrir 160 m loftnet sem þarf að setja upp á ný vegna þess að fyrri vír 

slitnaði í vondu veðri.  

 

c. Samráðsfundur með Fjarskiptastofu 27. júlí. 

Á þessum fundi var veitt heimild fyrir 100 W afli. Bjartsýni ríkir um að 100 W fáist einnig á 

60 m bandinu og jafnvel meira tíðnisvið.  

 

d. Gjöf móttekin 19. ágúst (radíódót) frá Gunnari Bergþóri Pálssyni, TF2BE. 

TF2BE færðar bestu þakkir fyrir góðar gjafir, þ.á m. Pedersen morslykil.  

 

e. Gjöf móttekin 24. ágúst (radíódót) frá Sigurði Harðarsyni, TF3WS. 

TF3WS færðar bestu þakkir fyrir góða gjöf á radíódóti. 

 

f. Málningarvinna innan- og utanhúss í Skeljanesi 24. ágúst. 

Þeir félagar, Baldvin Þórarinsson, TF3-033 og Jónas Bjarnason, TF3JB hafa stundað mikla 

málningarvinnu fyrir félagið í sumar, bæði utan- og innanhúss. Stjórn klappaði fyrir þeim í 

þakkarskyni.  

 

g. Tréskúlptúr 

Oddi Helgasyni, nágranna okkar, færðar innilegar þakkir fyrir gjöf til félagsins í tilefni 75 

ára afmælisins á tréskúlptúr sem heitir Bylgjur og er eftir er Lúkas Kárason, sem nýlátinn er. 

Þetta er mjög fagur gripur.  

 

13. Næsti fundur stjórnar. 

Stefnt er að næsta fundi þriðjudaginn 28.9.2021 kl. 18:00.  



14. Fundarslit. 

Formaður þakkaði fundarmönnum setuna og sleit fundi kl. 20:09.  

 

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA  

fundarritari 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2021/22 
Fundur nr. 5 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 28. september 2021 kl. 18:00. 
 

 

 

Mættir voru: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður; Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður; Jón 

Björnsson, TF3PW, gjaldkeri; Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi; og Sæmundur Þorsteinsson, 

TF3UA, varamaður. Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, ritari var fjarverandi vegna veikinda og 

Heimir Konráðsson, TF1EIN, varamaður var fjarverandi vegna veðurs (býr í Hveragerði). Kristinn 

Andersen, TF3KX, formaður prófnefndar ÍRA, var gestur fundarins og var hann sérstaklega boðinn 

velkominn. 
 
 

 

Tillaga að dagskrá. 

 

1. Fundarsetning. 
 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

3. Fundargerð 4. fundar frá 31. ágúst 2021 lögð fram. 
 

4. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda. 
 

31.08.2021...Erindi frá: Luis, HB9CXZ; spurningar um að fara í loftið sem TF/HB9CXZ í væntanlegri heimsókn hans til landsins í september. 
01.09.2021...Erindi frá: Ritara IARU R1; upplýsingar um skipan í nefndir C2 (Credentials and Finance Committee) og C6 (Election and Ballot Committee) á ráðstefnu S-1 í október. 
17.09.2021...Erindi frá: Ritara IARU R1; gögn vegna ráðstefnunnar í Svæði-1 í október. 
17.09.2021...Erindi frá: Ritara IARU R1; ábending til aðildarfélaganna um að skila þarf tillögum til framkvæmdastjórnar fyrir 30.9. um fundarstað (fundarland) fyrir ráðstefnu R1 2023. 
17.09.2021...Erindi frá: Gianluca, IK6GZM; óskar eftir ábendingum um TF kallmerki sem eru QRV um gervihnetti (aðra en QO-100). 
22.09.2021...Erindi frá: LA6IM; Tilkynning um nýjan fulltrúa SSA í stjórn NRAU; Jens Zander, SM0HEV. 
September...Erindi frá formanni til stjórnar: 1.9, 3.9., 6.9., 7.9., 10.9., 14.9., 16.9., 17.9., 18.9., 22.9., 23.9. og 26.9. 
 

 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 
 

6. Námskeið til amatörleyfis yfir netið 4. október til 11. desember 2021. 
 a. Skýrsla formanns: Námskeið ÍRA til amatörleyfis 4. október til 11. desember. 

 b. Útlagður kostnaður félagssjóðs vegna fjárfestinga í tækjum og búnaði.  

 c. Fjöldi þátttakenda sem er skráður við upphaf fundar (28.9. kl. 18). 
 d. Ákvörðun um hvort námskeið verður haldið eða frestað. 
 

7. Félagsstarfið framundan (október-desember) í ljósi stöðu kórónafaraldursins. 
 

8. CQ TF, 4. tbl. 2021 kemur út 17. október. 
 a. Fundur ritnefndar 21. september. 
 b. Verkefni til skoðunar: Sérstakt rit í tilefni 75 ára afmælis ÍRA. 
 

9. Útbúa þarf staðlað vinnuferli/verklýsingu um svör við fyrirspurnum sem berst á póstfang félagsins.   
 a. Fyrirspurnir um áhugamálið og/eða félagið. 

 b. Fyrirspurnir um námskeið. 

 c. Fyrirspurnir um námsefni. 
 d. Fyrirspurnir; önnur atriði. 
 

10. Helstu alþjóðlegir fjarskiptaviðburðir og félagsstöðin TF3W. 
 a. SAC CW keppnin 18.-19. september s.l. 

 b. SAC SSB keppnin 9.-10. október n.k. 

 c. CQ WW DX SSB keppnin 31.-21. október n.k. 

 d. CQ WW DX CW keppnin 27.-28. nóvember n.k.  
 

11. Önnur mál. 
 a. Þakkir til Jóns Svavarssonar, TF3JON fyrir myndatöku af stjórn félagsins starfsárið 2021/22 (31.10.). 

 b. Þakkir til Georgs Kulp, TF3GZ fyrir viðgerðir á innihurðum í Skeljanesi (2. og 10.9.). 
 c. Þakkir til Jónasar Bjarnsonar, TF3JB fyrir innrömmun DXCC viðurkenningar TF3EA (14.9.). 

 d. Þakkir til Sigurðar Harðarsonar, TF3WS fyrir radíódót til félagsins (fært í hús 16.9.). 

 e. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 2022; 19. febrúar. 
 

12. Næsti fundur stjórnar. 
 

13. Fundarslit. 



1. Fundarsetning. 

Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:10. 

Hann bað Óskar, TF3DC, að rita fundargerð í fjarveru ritara. 

 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Formaður lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá fundarins sem var samþykkt. 

 

3. Fundargerð 4. fundar frá 31. ágúst lögð fram. 

Umræður og fundargerðin samþykkt.  

 

4. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda. 

Formaður kynnti innkomin erindi milli funda og bauð stjórnarmönnum að ræða einstök 

erindi eða afgreiðslur. Umræður og fyrirspurnir. Engar athugasemdir komu fram.  

 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 

Jón Björnsson, TF3PW, gjaldkeri, fór yfir stöðuna sem verður að teljast mjög góð. Alls 159 

hafa greitt félagsgjald en ógreidd félagsgjöld eru 14, þar sem í flestum tilvikum liggja fyrir 

skýringar. Staða félagssjóðs í dag er um 1,8 m.kr. samkvæmt gjaldkera. Jóni var þökkuð 

skýrsla og frammistaða, en ljóst er að árangur má einnig skýra með öflugu félagsstarfi 

almennt, útgáfu CQ TF o.fl.  

 

6. Námskeið til amatörleyfis yfir netið 4. október til 11. desember 2021.  

a. Skýrsla formanns: Námskeið ÍRA til amatörleyfis 4. október til 11. desember. 

Formaður gaf skýrslu varðandi fyrirhugað námskeið (sbr. og sérstaka samantekt formanns um 

námskeið í fylgigögnum). Hann skýrði ónóga þátttöku sem væri áfall miðað við væntingar 

okkar. Umræður m.a. um hvort þetta skýrðist að einhverjum hluta af því að um fjarnámskeið 

væri að ræða. 
 

b. Útlagður kostnaður félagssjóðs vegna fjárfestinga í tækjum og búnaði. 

Gerð var grein fyrir fjárfestingu í myndavél (e. document camera) um 30 þús. kr. og tölvu um 

160 þús. kr. vegna námskeiðs. Ljóst væri að þessi tæki myndu einnig nýtast á fræðslukvöldum, 

í félagsstöð og annarri starfsemi félagsins.  
 

c. Fjöldi þátttakenda sem er skráður við upphaf fundar (28.9. kl. 18:00). 

Skráning á námskeiðið var langt undir væntingum. Rætt um hvort og þá hver ætti að vera 

lágmarksfjöldi á slíku námskeiði. Stjórn sýndist að 10 gæti verið hæfilegt í þessu sambandi án 

þess að formleg ákvörðun hafi verið tekin um það.  
 

d. Ákvörðun um hvort námskeið verður haldið eða frestað. 

Ákveðið var, í ljósi framangreindra staðreynda og umræðna, að fresta námskeiði til næsta vors. 

Athugað verði við Fjarskiptastofu með að halda próf (fyrir þá sem stunda sjálfsnám) þó svo 

að námskeið félli niður – ef spurn væri eftir að þreyta próf. 
 

e. Nettenging í Skeljanesi. 

Nettenging í félagsaðstöðu / félagsstöð (liður féll niður við gerð dagskrár). Umræður en 

ákvörðun frestað. 

 

7. Félagsstarfið framundan (október - desember) í ljósi heimsfaraldurs. 

Umræður um núgildandi fyrirmæli stjórnvalda. Ákveðið að bíða frekari ákvarðana 

stjórnvalda í þessu efni þegar fram vindur (frestun).  

 

8. CQ TF, 4. tbl. 2021 kemur út 17. október. 

a. Fundur ritnefndar 21. september. 

Formaður greindi frá fundi ritnefndar 21. september. Engin vandkvæði eru með efnisöflun 

og vinna við blaðið gengur samkvæmt áætlun. 
 

b. Verkefni til skoðunar: Sérstakt rit í tilefni 75 ára afmælis ÍRA. 



Formaður greindi frá hugmyndum um útgáfu sérstaks rits í tilefni af 75 ára afmæli ÍRA. Málið 

er til skoðunar hjá ritnefnd (umsjón verkefnis: Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS). 

 

9. Útbúa þarf staðlað vinnuferli/verklýsingu um svör við fyrirspurnum sem berast til 

félagsins. 

Formaður gerði grein fyrir hugmynd sinni um skilvirkt og staðlað kerfi fyrir fyrirspurnir um 

áhugamálið og félagið, námskeið og námsefni og önnur atriði. Og hvort stjórnarmenn væru 

reiðubúnir til að taka verkefnið að sér. Óskar, TF3DC bauð sig fram til að taka verkefnið að 

sér og var það samþykkt.  

 

10. Helstu alþjóðlegir fjarskiptaviðburðir og félagsstöðin TF3W. 

Formaður gerði grein fyrir SAC og CQ WW keppnunum (alls 4 viðburðir) sem framundan eru 

í haust og vetur. Ljóst væri að okkur eru takmörk sett með fjölda eða hópþátttöku og verður 

svo enn um hríð.  

 

11. Önnur mál. 

a. Jóni Svavarssyni, TF3JON þakkað sérstaklega fyrir myndatöku af stjórn félagsins á 

starfsárinu 2021/22. Og nú sem fyrr. 

 

b. Georg Kulp, TF3GZ, þakkað sérstaklega fyrir viðgerðir á innihurðum í Skeljanesi.  

 

c. Jónasi Bjarnasyni, TF3JB, þakkað sérstaklega fyrir innrömmun á DXCC viðurkenningu 

TF3EA, (SK) (handhafa leyfisbréfs nr. 1 og stórkostlegum radíóamatör á sinni tíð).  

 

d. Sigurði Harðarsyni, TF3WS þakkað sérstaklega fyrir radíódót til félagsins.  

 

e. Formaður lagði til að aðalfundur félagsins verði haldin 19. febrúar 2022. Samþykkt 

samhljóða.  

 

f. TF3GZ spurði formann um hvort hann gæfi kost á sér áfram. Jónas sagði fjögur árin brátt 

komin,  en neitaði ekki. Varðar sjálfbærni félagsins til lengri tíma, var sagt – að hafa slíkan 

dugnaðarfork sem formaðurinn er að störfum áfram fyrir félagið. Ítrekaðar eru þakkarkveðjur 

til öðlinganna í lið a) – d) bókað hér að ofan og fengu góðar undirtektir hjá stjórnarmönnum.  

 

g. TF3DC spurði um ráðstefnu IARU Svæðis 1 sem framundan væri um miðjan október. 

Formaður svaraði til að hann búist við að TF3KB, fulltrúi okkar á síðari hluta ráðstefnunnar, 

geri grein fyrir niðurstöðum og umfjöllun um tillögur ÍRA, að henni lokinni – samanber 

greinargróða samantekt TF3KB um fyrri hluta ráðstefnunnar sem hann sat í fyrra (2020) – í 

grein í 1. tbl. CQ TF 2021. 

 

12. Næsti fundur stjórnar.  

Samþykkt að stefna að næsta fundi þriðjudaginn 17. nóvember. 

 

13. Fundarslit. 

Formaður þakkaði stjórnarmönnum og Kristni Andersen, TF3KX, formanni prófnefndar 

félagsins fundarsetuna og sleit fundi kl. 19:56. 

 

Fundargerð ritaði - í fjarveru ritara 

Óskar Sverrisson / TF3DC 

  



Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2021/22 
Fundur nr. 6 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 17. nóvember 2021 kl. 18:00. 

 

 

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

meðstjórnandi, TF3UA varamaður og TF1EIN varamaður. 
 
 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. Fundarsetning. 
 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

3. Fundargerð 5. fundar frá 28. september lögð fram. 
 

4. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda. 
 

06.10.2021...Erindi frá: Gerhart, OE3GHA. Spurning um viðtækið yfir netið á Íslandi / erindinu svarað með upplýsingum um viðtækin þrjú á HF hérlendis.  
07.10.2021...Erindi til: QSL stjóra ÍRA með samantekt og vinnslu heildarupplýsinga um QSL stofur aðildarfélaga IARU um heiminn.  
10.10.2021...Erindi frá: Hans, DL9RDZ. Flytur til TF 2022 og spyr um TF kallmerki / erindi svarað með upplýsingum um tilskylda 3 mánaða dvöl.  
21.10.2021...Erindi frá: Guðmundi Kristjánssyni, fagstjóra rafm. hjá HR í iðn- og tæknifræði um aðstoð félagsmanna við niðurrif Marconi sendisins á Vatnsenda.  
22.10.2021...Erindi til: Guðmundar. Vel tekið í erindið og sagt að beiðnin verði sett inn á heimasíðu félagsins og FB síður / þakkir bárust frá Guðmundi sama dag.  
24.10.2021...Erindi frá: David, AA2KF. Hefur áhuga á að heimsækja Skeljanes / erindinu svarað þar sem hann var boðinn velkominn.  
24.10.2021...Erindi frá: Roger, NA4RR. Hefur áhuga á að heimsækja Skeljanes / erindinu svarað þar sem hann var boðinn velkominn.  
25.10.2021...Erindi frá: Fannari Birgissyni, kvikmyndagerðarmanni. Leitar gamalla fjarskiptatækja vegna gerðar stuttmyndar / erindinu svarað og vísað á TF3SB.  
31.10.2021...Erindi frá: Mike, GØJXX. Skipuleggur ferð til TF 2022; spyr um úthlutun íslensks kallmerkis / erindi svarað m. upplýs. um tilskylda 3 mánaða dvöl.  
05.11.2021...Erindi frá: Ómari Þórdórssyni, fasteignastjóra Borgarinnar á umhverfis- og skipulagssviði um ástandsúttekt á húsinu í Skeljanesi.  
05.11.2021...Erindi til: Ómars þar sem tilkynnt er að fulltrúar félagsins muni mæta á staðinn 9. nóvember vegna úttektarinnar.  
08.11.2021...Erindi frá: Sylvain, F4GKR formanni IARU Svæðis 1. Þakkir til aðildarfélaganna fyrir þátttöku í síðari hluta ráðstefnu svæðisins í október.  
11.11.2021...Erindi frá: Kristjáni, TF3KB þar sem hann skýrir frá því að hann hafi tilnefnt ÍRA til viðurkenningar Rannís árið 2021 fyrir vísindamiðlun.  
12.11.2021...Erindi frá: Vilhjálmi Í. Sigurjónssyni, TF3VS þar sem hann bendir á niðurstöður rannsóknar á gerð kennslumyndbanda með tilliti til námskeiða ÍRA. 

September: Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 29.9.  
Október: Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 1., 4., 6., 7. 9., 11., 12., 14., 16., 18. 
Nóvember: Erindi frá. Formanni til stjórnar (á milli funda): 1., 6., 8., 9., og 11.11. 
 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera. 
 

6. Helstu fjarskiptaviðburðir og félagsstöðin; skýrsla keppnisstjóra.  
 

7. Félagsstarfið framundan í ljósi versnandi stöðu kórónufaraldursins. 
     a. Reglugerð heilbrigðisráðherra um takmörkun á samkomum vegna farsóttar 13.11.-8.12.2021 
 

8. Undirbúningur námskeiðs í febrúar-maí 2022.  
 

9. CQ TF, 4. tbl. 2021.  
     a. 4. tölublað kom út á heimasíðu félagsins 17. október.  

     b. Fundur ritnefndar 9. nóvember.  
 

10. Ástandsúttekt Reykjavíkurborgar á húsinu í Skeljanesi.  
     a. Forvinna VSÓ 9. nóvember.  

     b. Úttekt fagteymis VSÓ 11.-12. nóvember. 

     c. Vettvangsskoðun starfshóps borgarinnar 15.1.2021Tillaga að nýju deiliskipulagi; skýrsla dags. 26.6.2020.  

     d. Tillaga að nýju deiliskipulagi; skýrsla dags. 26.6.2020. 
 

11. Önnur mál.  
     a. Samantekt og vinnsla heildarupplýsinga um QSL stofur aðildarfélaga IARU. Sent: 7. október. 

     b. Tilnefning orðuþega til orðunefndar forsætisráðuneytis. Sent: 12. október. 

     c. Framleiðsla verðlaunagripa og viðurkenninga v/fjarskiptaviðburða ÍRA 2021. Tilbúið: 14. október. 

     d. Spóla fyrir 80 metra bandið á stangarloftnet TF3IRA. Pöntuð: 5. nóvember.  
  

12. Næsti fundur stjórnar.  
 

13. Fundarslit. 

 

  



1. Fundarsetning. 

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

 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Formaður lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 

 

3. Fundargerð 5. fundar frá 28. september lögð fram. 

Fundargerðin var samþykkt samhljóða. 

 

4. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda. 

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

 

5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera.  

Stað félagssjóðs er góð, 1.737.145 kr. 161 félagi hefur greitt félagsgjald en 12 eru ógreiddir. 

 

6. Helstu fjarskiptaviðburðir og félagsstöðin; skýrsla keppnisstjóra.  

Helstu fjarskiptaviðburðir sem hafa verið að undanförnu eru CQ DX WW keppnirnar, en 

Covid-19 hefur verið að valda okkur vandræðum. Óskar Sverrisson, TF3DC lagði fram 

minnisblað með drögum að stefnumörkun stjórnar ÍRA um keppnisþátttöku félagsstöðvar og 

TF í alþjóðlegum fjarskiptakeppnum. 

 

7. Félagsstarfið framundan í ljósi versnandi stöðu kórónufaraldursins. 
 

a. Reglugerð ráðherra um takmörkun á samkomum vegna farsóttar 13.11. 8.12.2021.  

Samþykkt var að setja á grímuskyldu; ekkert kaffi á boðstólum, þrír félagar mest samtímis í 

fjarskiptaherbergi og einn í QSL herbergi  

 

8. Undirbúningur námskeiðs í febrúar-maí 2022. 

Prófnefnd hefur verið að vinna í námsefninu. Búið er að senda þeim námsefni frá systur-

samtökum okkar í Danmörku og í Svíþjóð. Námsefni hefur verið pantað frá Noregi. Stefnt er 

að námskeiðahaldi í HR í febrúar 2022 (með fyrirvara um stöðu faraldursins). 

 

9. CQ TF, 4. tbl. 2021.  
 

a. 4. tölublað kom út á heimasíðu félagsins 17. október.  
Síðasta tölublað CQ TF á árinu kom út 17. október s.l. Það er alls 56 bls. að stærð.  

 

b. Fundur ritnefndar 9. nóvember.  

Ritnefnd blaðsins hélt 6. fund sinn á starfsárinu 2021/22 þann 9. nóvember s.l. Til umfjöllunar 

var m.a. útgáfa 75 ára afmælisrits ÍRA. Verkefnið er enn á umræðugrundvelli innan 

nefndarinnar. 

 

10. Ástandsúttekt Reykjavíkurborgar á húsinu í Skeljanesi.  
 

a. Forvinna VSÓ 9. nóvember.  

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti í Skeljanes kl. 14:15 þann 9. nóvember. Á staðnum voru 

fulltrúar VSÓ og Borgarinnar, auk fulltrúa annarra leigjenda í húsinu. Fram kom m.a. að okkar 

hluti var reistur árið 1934 en sá hluti sem Oddur, Sniglarnir og vatnstjórar SVR hafa til afnota 

var reistur árið 1974. Öll rými hússins voru skoðuð og ljósmynduð hátt og lágt.  

 

b. Úttekt fagteymis VSÓ 11.-12. nóvember.  

Úttekt fagteymis VSO fór fram 11.-12. nóvember. Niðurstöður höfðu ekki borist til félagsins 

fyrir fundinn. 

 

  



c. Vettvangsskoðun starfshóps borgarinnar 15.1.2021.  

Formaður, TF3JB fór stuttlega yfir aðdraganda ástandsúttektarinnar. Um er m.a. að ræða 

vettvangsskoðun starfshóps borgarinnar í byrjun 15. janúar 2021. Formaður vísaði á 

greinargerð í ársskýrslu 2020/21, bls. 169-170 til frekari upplýsingar. 

 

d. Tillaga að nýju deiliskipulagi; skýrsla dags. 26.6.2020.  

Formaður, TF3JB fór stuttlega yfir tillögu að nýju deiliskipulagi „Nýi Skerjafjörður“ sem 

ennfremur er kynnt í ofangreindri ársskýrslu félagsins (bls. 170).  

 

11. Önnur mál.  
 

a. Samantekt og vinnsla heildarupplýsinga um QSL stofur aðildarfélaga IARU frá 7.10.2021.  

Formaður, TF3JB kynnti framlagða samantekt heildarupplýsinga um QSL stofur aðildar-

félaga IARU í heiminum. TF3JB vann verkefnið fyrir QSL stjóra félagsins í ljósi þess, að QSL 

stofan þarf að skila tölvupóstfangi og/eða símanúmeri QSL stofa sem kort eru send til. Þessar 

nýju reglur tóku gildi i vor (2021). Upplýsingarnar voru ekki til heildstæðar áður og fékk QSL 

stjóri samantektina afhenda 7. október. 

 

b. Tilnefning orðuþega til orðunefndar forsætisráðuneytis.  

Send var tilnefning orðuþega til orðunefndar forsætisráðuneytisins þann 12. október. 

Formaður og varaformaður gengu frá erindinu með samráði við stjórn félagsins. 

 

c. Framleiðsla verðlaunagripa og viðurkenninga vegna fjarskiptaviðburða ÍRA 2021. 

Framleiðsla verðlaunagripa og viðurkenninga vegna Páskaleika, VHF/UHF leika og TF 

útileika félagsins á árinu 2021 fór fram í október. Brynjólfur Jónsson, TF5B skilaði 

skrautrituðum viðurkenningaskjölum 14. október og verðlaunagripirnir voru sóttir til Marko-

merkingar ehf., 15. október. Hugmyndin er að afhenda gripina fljótlega eftir að faraldurinn 

gengur niður. Ef það frestast fram yfir áramót er hugmyndin að bjóða viðkomandi að nálgast 

verðlaunin á opnunarkvöldum í janúar eða á aðalfundi 19. febrúar 2022. 

 

Samþykktar voru þakkir til Brynjólfs Jónssonar, TF5B fyrir skrautritun viðurkenningaskjala 

vegna fjarskiptaviðburða félagsins á árinu 2021 (7 talsins).  

 

d. Spóla fyrir 80 metra bandið fyrir stangarloftnet TF3IRA er komin í hús. 

Formaður, TF3JB skýrði frá því að spóla fyrir 80 metra bandið fyrir Hustler 5-BTV stangar-

loftnet félagsins væri komin til landsins (gerð RM-80S). Hún var pöntuð frá WiMo í 

Þýskalandi og kostaði 16.082 krónur með öllum gjöldum. 

 

12. Næsti fundur stjórnar.  

Samþykkt að halda næsta stjórnarfund þriðjudaginn 18. janúar 2022 kl. 18 í Skeljanesi. 

 

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

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2021/22 
Fundur nr. 7 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 18.janúar 2022 kl. 18:00. 

 

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

meðstjórnandi, TF3UA varamaður og TF1EIN varamaður. 

 
 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. Fundarsetning. 
 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

3. Fundargerð 6. fundar frá 17. nóvember lögð fram. 
 

4. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda. 
 

18.11.2021...Erindi til: Þakkir stjórnar ÍRA sendar til USKA fyrir sendingu á félagsblaði þeirra, HBradio. 
18.11.2021...Erindi frá: IARU R1. ECC ERC Recommendation 74-01; ábending um skjal til umsagnar. 
23.11.2021...Erindi frá: IARU R1. Stöðuskýrsla um skipan vinnuhópa; „Shaping the Future of Amateur Radio“. 
23.11.2021...Erindi frá: Benedikt Sveinssyni, TF3T með ósk um endurinngöngu í félagið. 
23.11.2021...Erindi til: Benedikts, TF1T með upplýsingum vegna endurinngöngu í félagið. 
29.11.2021...Erindi frá: Benedikt Sveinssyni TF1T um internet tengingu Vodafone í Skeljanesi. 
30.11.2021...Erindi til: Benedikts TF1T með upplýsingum um internet tengingu í Skeljanesi. 
07.12.2021...Erindi til: Fjarskiptastofu. Ósk ÍRA um endurnýjun heimildar á 1850-1900 kHz vegna þátt. í alþjóðl. keppnum 2022. 
09.12.2021...Erindi frá: Fjarskiptastofu. Jákvætt svar frá Fjarskiptastofu (FST) við ofangreindri ósk félagsins. 
07.12.2021...Erindi til: Fjarskiptastofu. Þakkir fyrir afgreiðslu á endurnýjun heimildar á 160 metrum. 
10.12.2021...Erindi til: Fjarskiptastofu. Umsókn um heimild fyrir starfrækslu endurvarpa á 1297 MHz. 
12.22.2021...Erindi frá: Fjarskiptastofu. Bráðabirgðasvar við umsókn um heimild fyrir starfrækslu endurvarpa á 1297 MHz. 
25.12.2021...Erindi frá: Luca Clary, IW7EEQ, Ambassador for Europe & Italy for the MFJ Enterprises Inc. 
31.12.2021...Erindi frá: Áramótakveðjur frá IARU R1. 
10.01.2021...Erindi frá: Hans Konrad Kristjánssyni, TF3FG. Ábending um fyrirkomulag amatörprófa í Þýskalandi. 
 

Yfirlitsblað...Vegna sendra orðsendinga til stjórnar á milli stjórnarfunda 6. og 7. 
Nóvember: Erindi frá:  Formanni til stjórnar (á milli funda): 18., 20., 22., 24., 25., 26., 27., 29., 30. (fyrri) og 30.11. (síðari). 
Desember: Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 1., 2., 3., 5., 8., 10., 11., 15., 17., 22., 26. og 30.12. 
Janúar (2022): Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 4., 6., 11., 12., 13. og 18.1. 
 

5. Undirbúningur ársreiknings félagssjóðs 2021; skýrsla gjaldkera. 
 

6. Undirbúningur aðalfundar laugardaginn 19. febrúar 2022. 
     a. Ákvörðun um fundarstað. 

     b. Fundarboð aðalfundar, sbr. 17. gr. félagslaga.  
     c. Dagskrá aðalfundar, sbr. 19. gr. félagslaga. 

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

7. Undirbúningur námskeiðs til amatörprófs í febrúar-maí. 
 

8. Útgáfumál. 
     a. CQ TF, 1. tbl. 2022 kemur út 28. janúar. 
     b. Nýtt kynningarefni um amatör radíó og félagið kom út og var kynnt á heimasíðu 2. janúar. 

     c. Ávarpsefni til nýrra félaga, 3. útgáfa, kom út 3. janúar. 
 

9. Ársskýrsla ÍRA 2021/22. 
 

10. Önnur mál. 
     a. ÍRA fært listaverk að gjöf í tilefni 75 ára afmælis félagsins frá ORG ehf. (17. nóvember).    
     b. Áttræðisafmæli Odds Helgasonar framkvæmdastjóra ORG ehf. (29. nóvember). 

     c. Nýjung á heimasíðu ÍRA (1. desember). 

     d. Endurnýjun FST á sérheimild á 1850-1900 kHz vegna þátttöku í alþjóðlegum keppnum fyrir árið 2022 (1. desember). 

     e. Tenging ljósnets í Skeljanesi (9. desember). 

     f. ÍRA færð afmælisgjöf í tilefni 75 ára afmælis félagsins frá SRAL (16. desember). 

     g. TF2EQ virkjaði TF3YOTA í YOTA mánuði og tók þátt í „YOTA|Round 3“ keppninni 30. desember. 
     h. Björgun loftnetsvirkis TF3IRA (13.-16. janúar). 

     i. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2021/22; þakkarávarp formanns. 
 

11. Fundarslit. 
 

  



1. Fundarsetning og dagskrá. 

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

meðfylgjandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 

 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram.  

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Fundargerð 6. fundar frá 17. nóvember lögð fram.  

Samþykkt samhljóða 

 

4. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda.  

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

 

5. Undirbúningur ársreiknings félagssjóðs 2021; skýrsla gjaldkera.  

Greidd félagsgjöld fyrir starfsárið 2021 voru 162 en 11 voru feld niður um áramót. Staða 

félagsjóðs er 1.699.435. kr. Gjaldkeri vinnur að ársreikningi sem í framhaldi verður kynntur 

skoðunarmönnum reikninga til undirritunar.   

 

6. Undirbúningur aðalfundar 19. febrúar 2022.  

Stefnt er að því að halda aðalfund 2022 laugardaginn 19. febrúar kl. 13:00. 

 

a. Ákvörðun um fundarstað.  

Til skoðunar er að halda fundinn í safnaðarheimili Neskirkju líkt og í fyrra (2021). Hugsanlega 

þó í öðrum fundarsal í safnaðarheimilinu. Samþykkt að fela formanni og varaformanni að 

ganga frá leigu á fundarsal. Gangi það ekki eftir (ef allt er upptekið) er þeim falið að leita 

samninga annars staðar. 

  

b. Fundarboð aðalfundar, sbr. 17. gr. félagslaga.  

Fundarboð verður sent til félagsmanna í tölvupósti 28. janúar n.k. Það er ennfremur 

útgáfudagur 1. tbl. CQ TF en þar verður einnig birt tilkynning um fundinn. Fundarboð verður 

póstlagt sama dag til þeirra félaga sem ekki hafa tölvupóstfang. 

 

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

Dagskrá aðalfundar er bundin í félagslögum. Samþykkt undir dagskrárliðnum að haft verði til 

hliðsjónar að ræða við sömu félagsmenn og síðast hvað varðar tilnefningar í embætti 

fundarstjóra og fundarritara. 

 

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

Engar tillögur um lagabreytingar bárust til félagsins innan tilskilins frests samkvæmt 19. gr. 

félagslaga, hvorki á tölvupóstfang né í pósthóf félagsins.  

 

7. Undirbúningur námskeiðs til amatörprófs í febrúar-maí.  

Stjórn félagsins hafði forgang um pöntun á námsefni frá SSA, EDR og NRRL. Efnið er allt 

komið í hendur prófnefndar til skoðunar. Félaginu hefur jafnframt borist ábending um 

námsefni og fyrirkomulag prófa í Þýskalandi frá Hans Konrad Kristjánssyni, TF3FG. Stefnt 

er að því að halda námskeið til amatörprófs á vormánuðum, hvorutveggja í stað- og fjarnámi í 

húsnæði HR. Fyrirvari er gerður vegna stöðu Covid-19 faraldursins hvað varðar endanlegar 

dagsetningar.  

 

8. Útgáfumál. 

a. CQ TF, 1. tbl. 2022 kemur út 28. janúar.  

Mikið hefur borist af góðu efni í blaðið. Það er á áætlun 28. janúar og kemur út á heimasíðu 

félagsins á PDF-formi. 

 
b. Nýtt kynningarefni um amatör radíó og félagið kom út og var kynnt á heimasíðu 2. janúar. 



Efnið var kynnt 2. janúar á heimasíðu og FB síðum. Um er að ræða fjórblöðung sem verður 

settur á heimasíðu og prentaður í takmörkuðu magni í lit. Umbrot var í höndum Vilhjálms Í. 

Sigurjónssonar, TF3VS. Hugmyndin er að dreifa efninu til kynningar á aðalfundi 2022. 

 

c. Ávarpsefni til nýrra félaga, 3. útgáfa, kom út 3. janúar. 

Uppfært ávarpsefni til nýrra félaga kom út í 3. útgáfu þann 3. janúar. Um er að ræða 

fjórblöðung líkt og nýja kynningarefnið. Það verður sett á heimasíðu og prentað í takmörkuðu 

magni í lit. Umbrot var í höndum Vilhjálms Í. Sigurjónssonar, TF3VS. Hugmyndin er að dreifa 

efninu til kynningar á aðalfundi 2022. 

 

9. Ársskýrsla ÍRA 2021/22. 

Formaður, TF3JB lagði fram á fundinum til kynningar, vinnuhandrit að nýju ársskýrslunni 

(handrit dagsett 17.1.2022), en hún verður formlega lögð fram á prentuðu formi á aðalfundi 

19. febrúar n.k. Skýrslan verður síðan til niðurhals á heimsíðu félagsins eftir fundinn. 

Ársskýrslan er alls 188 blaðsíður að stærð að þessu sinni.  

 

10. Önnur mál.  

 

a. ÍRA fært listaverk að gjöf í tilefni 75 ára afmælis félagsins frá ORG ehf. (17. nóvember).    

Stjórn ÍRA þakkar kærlega fyrir gjöfina. 

 

b. Áttræðisafmæli Odds Helgasonar framkvæmdastjóra ORG ehf. (29. nóvember). 

Varaformaður, TF3DC var fulltrúi félagsins í afmælinu sem haldið var í salnum í Skeljanesi. 

Keyptur var konfektkassi og færði Óskar honum hann á staðnum. Afmælisbarnið þakkaði fyrir 

sig og þakkaði félaginu og félagsmönnum kærlega fyrir góða samvinnu í Skeljanesi. 

 

c. Nýjung á heimasíðu ÍRA (1. desember). 

Opnunarsíða heimasíðu ÍRA var uppfærð í desember. Í dálknum hægra megin er ný fyrirsögn: 

SDR VIÐTÆKI YFIR NETIÐ. Þar undir eru vefslóðir á SDR viðtækin fimm hér á landi sem 

eru í boði yfir netið, þ.e. Bláfjöll, Bjargtanga, Raufarhöfn, Vík í Mýrdal og Perluna. Aðeins 

neðar er fyrirsögnin TENGLAR. Þar undir eru vefslóðir á þrjár nýjustu ársskýrslur félagsins 

og þar fyrir neðan er slóð á undirsíðu CQ TF með öllum félagsblöðunum frá árinu 1964. 

Formaður gat þess að mikil ánægja væri með uppfærsluna. 

 

d. Endurnýjun Fjarskiptastofu á sérheimild til notkunar á 1850-1900 kHz tíðnisviði vegna 

þátttöku í alþjóðlegum keppnum á árinu 2022 (7. desember). 

Sérheimildin var endurnýjuð af Fjarskiptastofu fyrir árið 2022 þann 7. desember samkvæmt 

beiðni ÍRA. 

 

e. Tenging ljósnets í Skeljanesi (9. desember). 

Uppfærsla var gerð á nettengingu félagsins í ljósnet í fjarskiptaherbergi félagsins í Skeljanesi 

9. desember. Benedikt Sveinsson, TF3T annaðist verkefnið en hann er starfsmaður Vodafone. 

Nethraði er mun betri eftir breytinguna. Benedikt rifjaði upp samning við Vodafone um fyrri 

tenginguna árið 2016 (við þáverandi stjórn). En samkvæmt því ber félaginu að láta koma fram 

á heimasíðu og í CQ TF upplýsingar þess efnis að Vodafone styrki félagið. Hugmyndin er að 

birta einskonar „styrktarborða“ á heimasíðu og í blaðinu. Útfærsla verður unnin í samvinnu 

við Benedikt. 

 

f. ÍRA færð afmælisgjöf í tilefni 75 ára afmælis félagsins frá SRAL (16. desember). 

Stjórn þakkar fyrir gjöfina sem þegar hefur verið tekin í notkun í fjarskiptaherbergi TF3IRA. 

 

g. TF2EQ virkjaði TF3YOTA í YOTA mánuði og tók þátt í „YOTA“ keppninni 30. desember. 

Kallmerkið TF3YOTA var virkjað 26., 29., 30 og 31. desember. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ 

ungmennafulltrúi ÍRA, setti stöðina í loftið frá Skeljanesi á hádegi sunnudaginn 26. desember. 



Hún var m.a. virk í YOTA keppninni 30. desember og á gamlársdag. Síðasta daginn (31. 

desember) var hún QRV um QO-100 gervitunglið frá Skeljanesi. 

      

h. Björgun loftnetsvirkis TF3IRA (13.-16. janúar). 

12. janúar. Um kl. 14 miðvikudaginn 12. janúar uppgötvaðist, að einn af þremur fótum 

turnsins sem heldur uppi OptiBeam Yagi loftneti TF3IRA hafði brotnað frá festingunni, en 

mjög hvasst hafði verið í Skeljanesi dagana á undan. Vegna þessa hallaði turninn sjáanlega. 

Benedikt Sveinsson, TF3T (sem býr í nágrenninu) var snöggur á staðinn með bönd og 

strekkjara og upp úr kl. 15 var vinnu lokið við að treysta turninn eins vel og hægt var.  

13. janúar. Vaskur hópur félagsmanna mætti í Skeljanes í birtingu daginn eftir (fimmtudag) 

til að treysta loftnetsvirkið. Georg Kulp, TF3GZ kom og rauf op í bárujárnsvegginn 

(sjávarmegin) á lóðinni til að opna aðgang að turnfestingunni. Sigurður Harðarson, TF3WS 

tók við og festi öflugan handstrekkjara til að rétta turninn af og var tóg bundið í dráttarkúluna 

á jeppabifreið hans til öryggis. Síðan festi Sigurður flatjárn við turnfótinn (þar sem festingin 

hafði brotnað). Bráðabirgðaviðgerð var lokið fyrir myrkur. 

16. janúar. Mæting var í Skeljanes upp úr birtingu laugardaginn 16. janúar. Verkefni dagsins 

var að ljúka við að treysta loftnetsvirki TF3IRA. Það gekk eftir og var aðgerðum lokið um kl. 

13. Turn, loftnet og rótor eiga því að standast íslenskt vetrarveður á ný. Sigurður Harðarson, 

TF3WS og Georg Kulp, TF3GZ kláruðu verkið í sameiningu. Sigurður hafði hannað og 

smíðað öflugan ramma sem boraður var á skorsteininn og náði utan um turninn. Þeir Georg 

Kulp, TF3GZ hjálpuðust síðan við að við að setja upp og stilla búnaðinn. Sigurður hafði einnig 

smíðað nýjan og öflugri „hjálparfót“ í stað þess sem hafði verið settur upp til bráðabirgða 

tveimur dögum fyrr. 

 

Bókaðar voru sérstakar þakkir til þeirra Sigurðar Harðarsonar, TF3WS, Georg Kulp, TF3GZ 

og Benedikts Sveinssonar, TF3T fyrir aðkomu að verkefninu. Ennfremur þakkir til Henrys A. 

Hálfdánarsonar, TF3HRY og Þórðar Adolfssonar, TF3DT sem veittu ráðgjöf. Einnig þakkir 

til þeirra mörgu félagsmanna sem höfðu samband, ýmist til að fylgjast með framvinu 

verkefnisins eða bjóða fram aðstoð. 

 

i. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2021/22; þakkarávarp formanns. 

Formaður, TF3JB þakkaði stjórnamönnum fyrir frábært samstarf. Vel hafi heppnast að stýra 

félaginu í gegnum faraldurinn, nú annað árið í röð. Framlagt vinnuhandrit að ársskýrslu 

2021/22 sýni svo ekki verði um villst, að gott starf hafi verið innt af hendi í þágu félagsmanna. 

Formaður sagðist að lokum vonast til að þeir stjórnarmenn sem eigi að hætta í embætti á 

aðalfundinum, gefi kost á sér áfram því vart sé hægt að hugsa sér betri menn til að vinna með 

í stjórn. Jónas sagðist hafa í hyggju að bjóða sig fram til endurkjörs í embætti formanns.  
 

11. Fundarslit. 
Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum og sleit fundi kl. 19:15. 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 


