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Íslenskir radíóamatörar, starfsárið 2022/23 
Fundargerðir stjórnarskiptafundar og fundar nr. 1 í nýrri stjórn ÍRA; fjarfundir; haldnir í 

Skeljanesi 8. mars 2022 kl. 18:00. 

 
Fráfarandi stjórn: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3GS ritari, TF3PW gjald-keri, TF3GZ 

meðstjórnandi og TF3UA og TF3EIN varamenn. 

 

Viðtakandi stjórn: TF3JB formaður (endurkjörinn), TF3GZ og TF2LL (kjörnir til 2 ára), TF3GS og 

TF3PW (sitja síðara tímabil) og TF3UA og TF1EIN, varamenn (endurkjörnir). 

 
 

Tillaga að dagskrá stjórnarskiptafundar: 
 

  a. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

  b. Fundargerð 7. fundar 2021/22 frá 18. janúar 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 2022/23. 
 

  2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

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

31.01.2022...Erindi frá: Arngrími Jóhannessyni TF5AD þar sem hann býður m.a. myndefni í CQ TF frá heimsókn sinni á Suðurskautslandið og Falklandseyjar. 
31.01.2022...Erindi til: Arngríms. Honum þakkaður pósturinn og að efni verði komið á framfæri við ritstjóra CQ TF m. tilliti til birtingar í næsta félagsblaði. 
10.02.2022...Erindi frá: Helge-Jörgen Lammers, DC3SHL þar sem hann segist langa til að heimsækja félagsaðstöðu ÍRA fimmtudaginn 10. febrúar. 
10.02.2022...Erindi til: DC3SHL. Helge-Jörgen boðinn velkominn í heimasókn í Skeljanes. 
15.02.2022...Erindi frá: Sigurði R. Jakobssyni TF3CW þar sem hann framsendir tölvupóst KØBJ sem hyggst heimsækja landið 28.4.-5.5. n.k. 
16.02.2022...Erindi frá: Victolero Requilme. Hann segist búsettur hér á landi og spyr um söluaðila sem selja stuttbylgjuviðtæki.  
16.02.2022...Erindi til: Victolero. Honum vísað á FAJ sem hafi söluumboð fyrir Icom merkið, þ.á.m. stuttbylgjuviðtæki. 
17.02.2022...Erindi frá: Burce Frahm KØBJ þar sem hann lýsir áhuga á að heimsækja félagsaðstöðu ÍRA á ferðalagi sínu til landsins 28.4.-5.5. n.k. 
17.02.2022...Erindi til: Bruce. Hann boðinn velkomin í heimsókn í Skeljanes og upplýsingar veittar um að opið sé á fimmtudögum kl.20-22. 
21.02.2022...Erindi frá: Fannari Frey Jónssyni. Hann spyr um námskeið til amatörprófs á næstunni. 
21.02.2022...Erindi til: Fannars Freys. Honum bent á að fylgjast með á heimasíðu ÍRA; námskeið verði væntanlega í boði í byrjun marsmánaðar. 
23.02.2022...Erindi frá: Guðrúnu Sæborgu Ólafsdóttur, 101 Reykjavík. Guðrún Sæborg óskar eftir skráningu á næsta námskeið ÍRA til amatörprófs.  
23.02.2022...Erindi til: Guðrúnar Sæborgar. Henni þökkuð skráning á námskeið og sagt að félagið muni hafa samband þegar dagsetningar liggja fyrir. 
26.02.2022...Erindi frá: Formanni NRRL þar sem hann reifar skoðanir norska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NARU. 
26.02.2022...Erindi frá: Gunnari Guðlaugssyni, 201 Kópavogi. Óskar inngöngu í ÍRA. 
26.02.2022...Erindi til: Gunnars. Hann var boðinn velkominn í félagið og honum send venjuleg gögn á rafrænu formi. 
26.02.2022...Erindi frá: Ritara IARU vegna umsóknar The Sudan Amateur Radio union (SARU) um aðild að IARU. 
27.02.2022...Erindi frá: Formanni SSA þar sem hann reifar skoðanir sænska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NRAU. 
27.02.2022...Erindi frá: Formanni ÍRA þar sem hann reifar skoðanir íslenska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NARU. 
27.02.2022...Erindi frá: Stjórn ÍRA til félagsmanna með vefslóð á ársskýrslu félagsins 2021/22. 
28.02.2022...Erindi frá: Formanni SRAL þar sem hann reifar skoðanir finnska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NRAU. 
28.02.2022...Erindi frá: Formanni EDR þar sem hann reifar skoðanir danska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NRAU. 
28.02.2022...Erindi frá: Varaforseta IARU þar sem hann kynnir yfirlýsingu alheimssamtaka landsfélaga radíóamatöra, IARU, um Úkraínumálið. 
02.23.2022...Erindi frá: Robert Prorok SQ9FMU. Hann sendir dreifipóst á öll aðildarfélög IARU þar sem hann lýsir ósætti sínu með yfirlýsingu alheimssamtakanna. 
Janúar 2022...Orðsendingar frá formanni til stjórnar milli stjórnarfunda: 20.,22., 25., 26., 28., 29., 30. og 31.1. 
Febrúar 2022...Orðsendingar frá formanni til stjórnar milli stjórnarfunda: 3., 7., 13., 16., 18., 21., 23., 24., 25., 27. og 28.2. 
Mars 2022...Orðsendingar frá formanni til stjórnar milli stjórnarfunda: 3. og 5.3. 
 

  4. Stjórn skiptir með sér verkum. 
 

  5. Aðalfundur 2022: Fundargögn, kostnaður, drög að fundargerð aðalfundar lögð fram. 
 

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

  7. Námskeið til amatörprófs. 
 

  8. Starfsáætlun 2021/22; fyrsta umfjöllun. 
 

  9. Páskaleikar 2022; 15.-17. apríl. 
 

10. Alþjóðadagur radíóamatöra 2022; 18. apríl; starfræksla TF3WARD. 
 

11. CQ TF, útgáfuáætlun 2022/23. Tillaga ritnefndar lögð fram. 
 

12. Önnur mál. 

      a. Umsókn The Sudan Amateur Radio Union (SARU) um aðild að IARU. 

      b. Úkraínustríðið og málefni radíóamatöra.  
 

13. Næsti fundur stjórnar. 
 

14. Fundarslit. 
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STJÓRNARSKIPTAFUNDUR. 

 

a. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

Formaður, TF3JB, setti fjarfundinn kl. 18:00 og bauð menn velkomna. Mættir voru: TF3JB, 

TF3DC, TF3GS, TF3PW, TF3GZ, TF2LL, TF3UA og TF1EIN. Tillaga að dagskrá var 

samþykkt samhljóða. 

 

b. Fundargerð 7. fundar 2020/21 frá 18. janúar lögð fram.   

Fundargerðin samþykkt samhljóða. 

 

c. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar. 

Þar sem stjórnin situr áfram nánast óbreytt eru menn inni í málum. Samþykkt að vísa 

útafstandandi málum til nýrrar stjórnar. 

 

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

Formaður, TF3JB þakkaði fráfarandi stjórn fyrir framúrskarandi góð störf. Hann flutti Óskari 

Sverrissyni, TF3DC sérstakar þakkir fyrir átta ára setu í stjórn og sagðist um leið vilja bjóða 

Georg Magnússon, TF2LL velkominn til stjórnarstarfa. Óskar þakkaði kærlega fyrir 

samstarfið. Stjórnarmenn tóku undir með lófaklappi. 

 

e. Fundarslit og fundarhlé. 

Formaður, TF3JB, sleit stjórnarskiptafundi kl. 18:15. 

 

 

 

 

FYRSTI FUNDUR NÝRRAR STJÓRNAR. 

 

1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn félagsins starfsárið 2022/23. 

Formaður, TF3JB, setti fundinn kl. 18:15. 

 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

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

Formaður fór yfir innkomin og útsend erindi á milli funda. Engar athugasemdir komu fram.  

 

4. Stjórn skiptir með sér verkum  

Ný stjórn félagsins skipti með mér verkum og er þannig skipuð starfsárið 2022/23:  

 

Jónas Bjarnason TF3JB, formaður. 

Georg Magnússon, TF2LL, varaformaður. 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS, ritari. 

Jón Björnsson TF3PW, gjaldkeri. 

Georg Kulp TF3GZ, meðstjórnandi. 

Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, varamaður. 

Heimir Konráðsson TF1EIN, varamaður 

 

5. Aðalfundur 2022: Fundargögn, kostnaður, drög að fundargerð. 

Aðalfundur félagsins 2022 var haldinn í safnaðarheimili Neskirkju sunnudaginn 20. febrúar. 

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

E. Þorsteinsson, TF3UA, sem fundarstjóri og fundarritari. Alls mætti 21 félagsmaður. Fundur 

var settur kl. 13:00 og slitið kl. 14:33. Félagsgjald var ákveðið kr. 7.000 fyrir starfsárið 2022. 

Gjaldið hafði verið 6.500 krónur um árabil. Kostnaður félagssjóðs vegna húsaleigu og 
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kaffiveitinga nam 20 þúsund krónum. TF3UA skýrði frá því að drög væru þegar komin að 

fundargerð aðalfundar. Gögn sem lögð voru fram í aðalfundarmöppu ásamt skriffærum: 

 

▪ Dagskrá fundarins skv. 19. gr. félagslaga; sérprentun. 

▪ Lög ÍRA; sérprentun. 

▪ Skýrsla um starfsemi ÍRA 2021/22 (189 bls. að stærð).  

▪ Áritaður ársreikningur félagssjóðs fyrir starfsárið 2021. 

▪ Listi yfir viðtakendur verðlauna og viðurkenninga ársins 2021.  

▪ Nýtt ávarpsbréf til nýrra félagsmanna, 3. útg. 2022. 

▪ Nýtt kynningarrit um amatör radíó og ÍRA, 1. útg. 2022. 

 

Sjá nánari upplýsingar frá fundinum í 2. tbl. CQ TF 2022. 

 

6. Við upphaf nýs starfsárs: Verkefni, fyrirkomulag og fundartími/staður stjórnarfunda. 

TF3JB, formaður kynnti framlagða samantekt um verkefnin á nýju starfsári. Hann sagði að 

þau væru einkum tvennskonar, þ.e. föst verkefni og ný – auk tilfallandi og ófyrirséðra 

verkefna, samanber eftirfarandi yfirlit. 

 

REKSTUR FÉLAGSAÐSTÖÐU Í SKELJANESI. 

▪ Undirbúningur og opnun og viðvera á fimmtudagskvöldum. Ennfremur innkaup og tiltekt á kaffi og meðlæti, 

undirbúningur á fundarsal, fjarskiptaherbergi og QSL herbergi, þ.m.t. þrif. 

▪ Skeljanes utanhúss, snyrting á gróðri við inngang og yfirmálun á veggjakroti á bárujárnsgirðingu. 

▪ Loftnet TF3IRA. Viðhald og uppsetning loftneta í eigu félagsins og þeirra sem bíða uppsetningar. 

▪ Búnaður í fjarskiptaherbergi; fjarskiptaborð A, B og C; viðhald og uppfærsla. 

 

VIRKJUN KALLMERKJA FÉLAGSINS: TF3IRA, TF3W, TF3HQ, TF3WARD, TF3YOTA. 

▪ Virkjun TF3IRA í fjarskiptaviðburðum félagsins (sjá neðar). 

▪ Virkjun TF3IRA/TF3W í helstu alþjóðlegum keppnum, m.a. SAC, CQ, WAE o.fl. 

▪ Virkjun TF3HQ í IARU HF World Championship 9.-10. júlí. 

▪ Virkjun TF3WARD 18. apríl. 

▪ Virkjun TF3YOTA, m.a. í desembermánuði. 

▪ Eftir Covid-19: Stefnt verði að fleirmenningsþátttaka frá félagsstöðinni. 

 

FJARSKIPTAVIÐBURÐIR ÍRA 2022: TF1IRA, TF3IRA. 

▪ Páskaleikarnir 15.-17. apríl. 

▪ VHF/UHF leikarnir 8.-10. júlí. 

▪ TF útileikarnir 30. júlí-1. ágúst. 

▪ Vita- og vitaskipahelgin 20.-21. ágúst. 

▪ Eftir Covid-19: Stefnt verði að fleirmenningsþátttöku í innanlandsviðburðum. 

 

VOR- OG VETRARDAGSKRÁ OG VETTVANGSFERÐIR Á ÁRINU 2022. 

▪ Vordagskrá í apríl-maí, þ.m.t. flóamarkaður í lok maímánaðar. 

▪ Vetrardagskrá í október-desember. 

▪ Vettvangsferð í fjarskiptastöð bandaríska flotans í Grindavík. 

▪ Vettvangsferð í Borgarfjörð. 

 

AFMÆLISBOÐ VEGNA 75 ÁRA AFMÆLIS ÍRA. 

▪ Afmælisboð fyrir félagsmenn og gesti verði haldið sunnudaginn 14. ágúst 2022 í Skeljanesi.  

 

TÖLVUPÓSTFANG, HEIMASÍÐA OG FB SÍÐUR. 

▪ Dagleg umsjón með tölvupóstfangi félagsins, ira@ira.is 

▪ Umsjón með uppfærslu opnunarsíðu www.ira.is, fréttir & tilkynningar þ.m.t. innsetning á FB síður. 

▪ Uppfærsla á undirsíðum í samvinnu við nefndir félagsins og embættismenn. 

 

http://www.ira.is/
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ÚTGÁFUMÁL. 

▪ CQ TF, undirbúningur og útgáfa; 4. tölublöð á starfsárinu 2022/23. 

▪ Kynningarefni, þ.m.t. gerð myndbands fyrir YouTube. 

 

NÁMSKEIÐ. 

▪ Námskeið til amatörprófs í mars-maí. 

▪ Samvinna stjórnar, prófnefndar og umsjónarmanns námskeiða við undirbúning og rekstur. 

▪ Undirbúningur námsefnis 

▪ Aðkoma stjórnarmanna við rekstur meðan á verkefninu stendur,  til aðstoðar við umsjónarmann. 

 

STJÓRNVÖLD. 

▪ Samskipti við Fjarskiptastofu. 

▪ Uppfærsla reglugerðar. 

 

ERLEND SAMSKIPTI STJÓRNAR OG EMBÆTTISMANNA. 

▪ NRAU, IARU og IARU Svæði 1, auk samskipta við einstök landsfélög radíóamatörfélaga. 

▪ Ennfremur erlend samskipti embættismanna í nafni félagsins. 

 

ÖNNUR VERKEFNI. 

▪ Endurskoðun embættismannakerfis. 

▪ Innifalið í verkefninu er gerð starfslýsinga embætta. 

 

Fundarmenn tóku vel í framlagða samantekt. Sérstök samþykkt var gerð um að stefna að því 

að halda upp á 75 ára afmæli félagsins 14. ágúst í sumar. Undir dagskrárliðnum var einnig 

samþykkt að stjórnarfundir fari fram á starfsárinu á fimmtudögum kl. 18:00 í Skeljanesi. 

 

7. Námskeið ÍRA til amatörprófs 

Farið yfir stöðu á undirbúningi á námskeiði félagsins sem miðar vel. Stefnt er að því að hefja 

námskeiðið 28. mars í HR. Þegar hafa borist fyrirspurnir frá áhugasömum nemendum. 

 

8. Starfsáætlun 2021/22; fyrsta umfjöllun. 

Farði yfir drög að starfsáætlun næsta árs. Margt spennandi framundan, málið verður rætt betur 

á næsta fundi.  

 

9. Páskaleikar 2022; 15.-17. apríl 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður páskaleikana er tilbúinn með skráningarkerfið 

fyrir leikana. Stjórn hvetur félaga til að taka þátt. 

 

10. Alþjóðadagur radíóamatöra 2022; 18. apríl; starfræksla TF3WARD. 

TF3WARD verður rekin frá fjarskiptaaðstöðu félagsins í Skeljanesi. Ræða á við 

Fjarskiptastofu um möguleika þess að virkja TF3WARD frá heimastöð félagsmanna sem hafa 

áhuga fyrir slíku.  

 

11. CQ TF, útgáfuáætlun 2022/23. Tillaga ritnefndar lögð fram. 

Formaður, TF3JB lagði fram tillögu ritnefndar að útgáfuáætlun CQ TF á nýju starfsári, 

2022/23. Áætlunin gerir ráð fyrir fjórum tölublöðum sem komi út á eftirfarandi dagsetningum: 

 

▪ 2. tbl. 2022; sunnudag 3. apríl. 

▪ 3. tbl. 2022; sunnudag 3. júlí. 

▪ 4. tbl. 2022; sunnudag 2. október. 

▪ 1. tbl. 2023; sunnudag 29. janúar (2023). 
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Miðað er við að hvert blað verði af stærðinni 40-48 blaðsíður (óbreytt frá síðasta starfsári). 

Miðað er við að prentuð verði 25 eintök af hverju blaði til notkunar fyrir félagið (óbreytt frá 

síðasta starfsári). Loks er miðað er við að birta áfram styrktarlínu Vodafone á bls. 2 eins og 

birt var í fyrsta sinn í 1. tbl. 2022. Tillaga ritnefndar samþykkt samhljóða. 

 

12. Önnur mál.  

 

a. Umsókn The Sudan Amateur Radio Union (SARU) um aðild að IARU. Samþykkt. 

 

b. Úkraínustríðið og málefni radíóamatöra. Stjórn ÍRA harmar að leyfishöfum í Úkraínu sé 

óheimilt að stunda áhugamál sitt. 

 

Formaður, TF3JB lagði fram minnisblað um innsetningu sem gerð var á heimasíðu og FB síður 24. 

febrúar 2022 undir fyrirsögninni: „Leyfi radíóamatöra afturkölluð í Úkraínu“.  
 

„Stjórnvöld í Úkraínu hafa afturkallað öll leyfi til radíóamatöra frá og með miðnætti 24. febrúar vegna 

stríðsátakanna í landinu. Ákvörðunin gildir í allt að 30 daga eða þar til nánar verður ákveðið. Stjórn ÍRA“. 

 

Formaður skýrði jafnframt frá umræðum sem áttu sér stað innan IARU Svæðis 1 og NRAU um afstöðu 

gagnvart innrásaraðilanum og leyfishöfum þess lands, einkum dagana 26.-28. febrúar 2022. 
 

Nokkrar umræður hafi einnig farið fram á FB síðum hér á landi eftir innsetningu upplýsinga á heimasíðu 

og FB síður 24. febrúar þess efnis, að stjórnvöld í Úkraínu hafi afturkallað öll leyfi radíóamatöra frá og 

með miðnætti þann dag vegna stríðsátakanna í landinu. Ákvörðunin gildir í allt að 30 daga eða þar til 

nánar verður ákveðið.  
 

Umræðurnar sem vísað er til að ofan innan stjórnar Nordisk Radio Amatør Union (NRAU) hafa sumpart 

verið svipaðar. Undirritaður setti eftirfarandi texta í nafni ÍRA 27. febrúar 2022 inn í umræðurnar. 

Samráð var haft við Kristján Benediktsson, TF3KB NRAU/IARU tengilið félagsins. 
 

Dear all, 
 

On behalf of ÍRA, it is our current view that we will honour the non-political principle and not make any statement 

at this time. 
 

We feel it is up to each member society if they want to cancel their contests under the current situation. 
 

Although some societies seem to recommend restricting contacts with Russian radio amateurs, we agree with the 

IARU point of view this is up to the individual radio amateur. 
 

73, 

Jónas Bjarnason, TF3JB 

President of Icelandic Radio Amateurs (ÍRA) 

 

Eftirfarandi yfirlýsing alheimssamtaka landsfélaga radíóamatöra, IARU, barst frá varaforseta IARU, 

Ole Garpestad, LA2RR fyrir hönd IARU 28. febrúar 2022. 
 

In response to recent world events, the International Amateur Radio Union has issued the following 

statement: 
 

"IARU is an apolitical organization focused on promoting and defending amateur radio and the amateur radio 

services. The amateur radio service is about self-instruction in communications and friendship between people." 

 

Texti er af FB síðu HF nefndar DARC 1. mars 2022. 
 

“Any radio amateur currently transmitting from Ukraine is risking his or her life. If you hear a Ukrainian station, do 

not broadcast its callsign, location or frequency — whether on the band, in a cluster or on social media. You may 

be putting lives at risk.” 
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c. Prentun á gögnum fyrir stjórnarfundi.  

Prófa á að minka prentun á fundargögnum. 

 

13. Næsti fundur stjórnar. 

Næsti fundur stjórnar verður fimmtudaginn 19. maí kl. 18:00 í Skeljanesi. 

 

14. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB þakkaði stjórnarmönnum góðan fund og sleit fundi kl. 18:45. 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
Fundur nr. 2 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 19. maí 2022 kl. 18:00. 

 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF2LL varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 

 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

2. Fundargerðir lagðar fram frá 8. mars; stjórnarskiptafundur og 1. fundur nýrrar stjórnar 2022/23. 

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

10.03.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
10.03.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; ósk um að próf til amatörleyfis verði haldið laugardaginn 20. maí í Háskólanum í Reykjavík. 
10.03.2022...Erindi frá: Gjaldkera IARU Svæðis 1; fyrirspurn um fjölda félagsmanna árið 2021 v/undirbúnings reiknings v/félagsgjalds ÍRA í IARU Sv. 1 2022. 
11.03.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; staðfesting á prófdegi og prófstað samkvæmt ósk félagsins. 
15.03.2022...Erindi til: IARU; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
15.03.2022...Erindi til: IARU Svæðis 1; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
15.03.2022...Erindi til: NRAU; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
15.03.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; áhyggjur LHG varðandi endurvarpann á 1297 MHz í Bláfjöllum; þeir eru hræddir við að þetta geti valdið vandræðum. Er á 
nákvæmlega sömu tíðni og radar notar og sjónlína á milli þar að auki. Spyrja hvort ekki sé hægt að vera með á öðrum stað þar sem ekki er sjónlína við radar. 
15.03.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; ÍRA mun sjá til þess að endurvarpinn verði ekki lengur í notkun á þessum stað. Einnig að borið verði undir stofnunina 
fyrirhugað nýtt staðarval áður en að tækið verði sett upp á ný. 
20.03.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; frestur til skráningar á milliráðstefnu svæðisins í Friedrichshafen 23.-26. júní 2022 framlengdur til 31. mars. 
23.03.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; skýrsla um ráðstefnu R1 2001 hefur verið birt: https://www.iaru-r1.org/about-us/how-iaru-works/regional-conferences/ 
05.04.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; reikningur vegna árgjalds svæðis 1 2022 (fjárhæð: €214.26); reikningur framsendur til TF3PW, gjaldkera. 
20.04.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; kynning á vefslóð á ráðstefnugögn milliráðstefnu svæðisins 2022; nefndir: HF (C4); VHF/UHF/SHF (C5) og EMC (C7). 
08.05.2022...Erindi frá: Þakkarbréf frá HB9VQQ um að greinin hans um WSPRnet í 3. tbl. CQ TF 2021 hafi borið árangur, en TF3T býðst til að sinna verkefninu. 
12.05.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; kynning á nýrri vefslóð á ráðstefnugögn milliráðstefnu svæðisins sem haldin verður í Friedrichshafen 23-25. júní n.k. 
13.05.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; tímabundin heimild um aukið afl á 50 MHz (6 metrum) í júní-september 2022. 
Mars...Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 9., 10., 11., 13., 15., 20., 22., 23., 25., 27., 28., 29. og 31. mars. 
Apríl...Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 18. og 19. apríl. 
 

4. Skipan embættismanna starfsárið 2022/23. 

5. Skýrsla gjaldkera, m.a. um stöðu félagssjóðs og innheimtu 2022. 

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs sem hófst 28. mars; skýrsla umsjónarmanns. 

7. Starfsáætlun stjórnar 2022/23; framhaldsumræða. 

8. Fjarskiptaviðburðir í boði ÍRA á árinu 2022. 
Páskaleikar 15.-17. apríl; VHF leikar 8.-10. júlí og TF útileikar 30. júlí - 1. ágúst. 

9. CQ TF, 2. tbl. kom út 3. apríl á heimasíðu. 
Kom úr prentun 12. apríl; var póstlagt 13. apríl og sent til Norðurlandafélaganna 27. apríl. 

10. Flóamarkaður. 

11. Vetrardagskrá ÍRA október-desember. 

12. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 
TF3W í CQ WW WPX SSB keppninni 26.-27.3.; TF3IRA í páskaleikunum 15.-17.4. og TF3WARD QRV 18.4.  

13. Framleiðsla borðfána og bílrúðumerkja með félagsmerkinu. 

14. Aðgangur félagsmanna að fjarskiptabúnaði ÍRA yfir netið. 

15. Önnur mál. 
a. Tilkynning um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 send til Fjarskiptastofu 10. mars. 

b. Tilkynningar um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 sendar til IARU, IARU R1 og NRAU 15. mars. 

c. Þrjár sendingar af radíódóti bárust félaginu 21., 22. og 23. mars frá NN. 

d. Málað yfir veggjakrot á langa bárujárnsgrindverkinu 1. apríl. 

e. Bil í bárujárnsvegg (sem snýr að bílastæði) brúað 3. apríl.  

f. Vatn flæddi í geymslu félagsins í kjallaranum í Skeljanesi 4. apríl. 

g. Fárhagsstyrkur Eiðs Kristins Magnússonar, TF1EM til ungmennastarfs félagsins. 

h. Lýsing komst í lag í Skeljanesi, innan- og utandyra 11. apríl. 

i. Páskakveðjur voru sendar frá stjórn til félagsmanna á heimasíðu og FB síðum 14. apríl. 

j. Málað yfir trévegginn sem er á hægri hönd við innganginn í Skeljanesi 18. apríl. 

k. Endanlega gengið frá 160 metra loftneti félagsstöðvarinnar á sumardaginn fyrsta, 21. apríl. 

l. Síðasta sending af radíódóti frá dánarbúi TF3GB barst félaginu 23. apríl. 

m. Mælitækjagjöf barst félaginu 13. maí. 

n. Endurinnsetning TF3WZ á félagatali á heimasíðu 16. maí. 

o. Orðsendingar formanns til stjórnar 2020-2022. 
 

16. Næsti fundur stjórnar. 

17. Fundarslit. 

  

https://www.iaru-r1.org/about-us/how-iaru-works/regional-conferences/
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1. Fundarsetning og tillaga að dagskrá. 

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

meðfylgjandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir frá 8. mars; stjórnarskiptafundur og 1. fundur nýrrar stjórnar 2022/23. 

Báðar fundargerðir voru samþykktar samhljóða. 

 

3. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda.  

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

 

4. Skipan embættismanna starfsárið 2022/23.  

Formaður, TF3JB kynnti framlagða skýrslu um endurskoðun á embættismanakerfi félagsins. 

Farið var yfir lista embættismanna og samþykkt að framlengja óbreytta skipan þeirra 2022/23 

í ljósi væntanlegrar endurskoðunar. 

 

5. Skýrsla gjaldkera, m.a. um stöðu félagssjóðs og innheimtu 2022.  

Staða félagsjóð er góð. Innheimta félagsgjalda ársins hefst á næstunni  

 

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs sem hófst 28. mars; skýrsla umsjónarmanns.  

Námskeiðinu er lokið og hafa 14 skráð sig til prófs. Þar af eru 2 sem taka það utan Reykjavíkur. 

Stjórn þakkar Jóni Björnssyni, TF3PW sérstaklega fyrir vel unnin störf.  

 

7. Starfsáætlun stjórnar 2022/23; framhaldsumræða.  

Farið yfir forsendur. Endanleg tillaga verður lögð fyrir næsta fund stjórnar til samþykktar. 

 

8. Fjarskiptaviðburðir í boði ÍRA á árinu 2022.  

Um er að ræða Páskaleika sem fram fóru 15.-17. apríl, VHF/UHF leika sem fram fara 1.-3. 

júlí n.k. og TF útileika sem fram fara 30. júlí til 1. ágúst. Samþykkt heimild til framleiðslu 

verðlaunagripa og verðlaunaskjala.   

 

9. CQ TF, 2. tbl. kom út 3. apríl 2022 á heimasíðu.  

Fyrsta félagsblað starfsársins (2. tbl. 2022) kom út á stafrænu formi á heimasíðu ÍRA 

sunnudaginn 3. apríl. Blaðið er 44 bls. að stærð. Tölvupóstar voru sendir á félagsmenn með 

vefslóð á blaðið, auk þess sem tilkynning var sett á FB síður.  
 

Blaðið kom úr prentun 12. apríl og var póstlagt til Fjarskiptastofu, heiðursfélaga o.fl. sama 

dag. Rafræn útgáfa var síðan sent til systurfélaganna á Norðurlöndum 27. apríl. 

 

10. Flóamarkaður.  

Samþykkt að efnt verði til flóamarkaðar félagsins sunnudaginn 12. júní. 

 

11. Vetrardagskrá ÍRA október-desember.  

Samþykkt að setja að nýju í gang vetrardagskrá félagsins í október n.k. Um er að ræða 

uppfærða dagskrá sem gangsett var 13. febrúar 2022 en þurfti að fella niður þremur vikum 

síðar vegna Covid-19 faraldursins. 
 

Athugað verður hvaða viðburði, erindi o.fl., verður hægt að bjóða aftur sem voru á áætlun í 

dagskránni 2020 og fella þurfti niður vegna faraldursins. Miðað er við að nýrri vetrardagskrá 

2022 ljúki með viðhafnarkaffi/jólakaffi ÍRA þann 15. desember.  

 

12. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda.  

Á tímabilinu 8. mars til 19. maí var félagsstöðin virkjuð undir þremur kallmerkjum, TF3IRA, 

TF3W og TF3WARD. 
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TF3W var virkjuð í CQ WW WPX SSB keppninni 2022 sem fram fór 26.-27.3.; TF3IRA var 

QRV í páskaleikunum 15.-17.4. og TF3WARD var QRV á alþjóðadegi radíóamatöra, 18. apríl.  

 

TF3W var QRV 27. mars (sunnudag) í CQ WW WPX SSB keppninni; aðallega til að „vera 

með“ í keppninni, enda voru ekki höfð mörg QSO; 20 talsins. TF3JB var á hljóðnema.  
 

TF3IRA var QRV 6. apríl (laugardag) frá kl. 10 f.h. til kl. 16 síðdegis. Á þessum tíma var haft 

41 samband á 144 MHz (FM og SSB), 433 MHz (FM og SSB) 50 MHz (SSB), 70 MHz (SSB) 

og 3.6 MHz (SSB og CW). TF3JB var á hljóðnema og lykli. Opið hús var auglýst á heimasíðu 

og FB síðum á sama tíma í félagsaðstöðunni og mættu 12 félagar og 2 gestir í Skeljanes og 

þáðu kaffi og veitingar.  
 

Kallmerkið TF3WARD (World Amateur Radio Day) var QRV í þriðja skipti frá félags-

aðstöðunni 18. apríl – annan í páskum. Alls var haft 301 samband á SSB á 3.6 og 14 MHz; 

þ.á.m. voru sambönd við TF stöðvar. TF3JB var á hljóðnema. 

 

13. Framleiðsla borðfána og bílrúðumerkja með félagsmerkinu.  

Samþykkt að framleiða borðfána og bílrúðumerki með félagsmerkinu. Athugað verði með 

framleiðslu á félagsmerkinu til álímingar [utaná] í sömu stærð er það er ekki of dýrt. 

 

14. Aðgangur félagsmanna að fjarskiptabúnaði ÍRA yfir netið.  

Formaður, TF3JB hafði framsögu og kynnti m.a. áhuga nokkurra félagsmanna um að geta 

notað búnað félagsins til DX fjarskipta yfir netið. Samþykkt að skoða hvernig önnur lands-

félög gera þetta. 

 

15. Önnur mál.  

a. Tilkynning um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 send til Fjarskiptastofu 10. mars.  

Málið kynnt. 

 

b. Tilk. um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 sendar til IARU, IARU R1 og NRAU 15.  mars.  

Málið kynnt. 

 

c. Þrjár sendingar af radíódóti bárust félaginu 21., 22. og 23. mars frá NN.  

Umtalsvert magn af radíódóti. Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi fyrir velvild í garð félagsins. 

 

d. Málað yfir veggjakrot á langa bárujárnsgrindverkinu 1. apríl.  

Stjórn þakkar TF3JB fyrir vel unnið verk. 

 

e. Bil í bárujárnsvegg (sem snýr að bílastæði) brúað 3. apríl.   

Stjórn þakkar TF3GZ fyrir vel unnið verk. 

 

f. Vatn flæddi í geymslu félagsins í kjallaranum í Skeljanesi 4. apríl.  

Formaður, TF3JB skýrði frá atvikinu; en ekki urðu miklar skemmdir á eigum félagsins í 

geymslunni. 

 

g. Fjárhagsstyrkur Eiðs Kristins Magnússonar, TF1EM til ungmennastarfs félagsins.  

Stjórn ÍRA þakkar 22 þúsund króna fjárhagsstyrk og góðan hug til ungmennastarfsins. 

 

h. Lýsing komst í lag í Skeljanesi, innan- og utandyra 11. apríl.  

Formaður, TF3JB skýrði frá viðgerð á vegum borgarinnar á lýsingu í ganginum niðri í 

Skeljanesi, auk þess sem gert var við útiljósastæði. 

 

i. Páskakveðjur voru sendar frá stjórn til félagsmanna á heimasíðu og FB síðum 14. apríl.  

Stjórnarmenn lýstu yfir velþóknun. 
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j. Málað yfir trévegginn sem er á hægri hönd við innganginn í Skeljanesi 18. apríl.  

Stjórn þakkar TF3JB fyrir vel unnið verk. 

 

k. Endanlega gengið frá 160m loftneti félagsstöðvarinnar á sumardaginn fyrsta, 21. apríl.  

Stjórn þakkar TF3GZ fyrir vel unnið verk. 

 

l. Síðasta sending af radíódóti frá dánarbúi TF3GB barst félaginu 23. apríl.  

Stjórn þakkar TF3AO fyrir að færa dótið í Skeljanes. 

 

m. Mælitækjagjöf barst félaginu frá NN 13. maí. 

Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi fyrir velvild í garð félagsins. 

 

n. Endurinnsetning vefstjóra á  félagatali á heimasíðu 16 maí 

Stjórn þakkar TF3WZ fyrir dýrmæta aðstoð. Ennfremur þakkir til TF3VS fyrir aðstoð við 

frekari lagfæringar á félagatalinu. 

 

o. Orðsendingar formanns til stjórnar 2020-2022. 

Formaður, TF3JB gat þess, að „Bréf formanns/orðsendingar til stjórnar“ frá 22.3.2020 til 

19.4.2023 væru alls orðnar alls 279. 
 

Hann nefndi, að þegar liðið hafi á marsmánuð 2020 hafi orðið ljóst, að Covid-19 faraldurinn 

væri kominn til að vera, a.m.k. um einhvern tíma. Sú nýjung hafi þá verið tekin upp þegar 

faraldurinn ágerðist – og stjórnarmenn áttu þess ekki lengur kost að hittast í félagsaðstöðunni 

í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum – að formaður tók upp aukið samráð við stjórnarmenn.  

 

Farvegur fyrir aukið/virkt samráð fólst í þeirri nýbreytni, að formaður sendi tölvupóst 

(orðsendingu) til stjórnarmanna á milli stjórnarfunda – eftir því sem málefni kölluðu eftir til 

að halda mönnum upplýstum. Orðsendingarnar voru síðan prentaðar út og afhentar í möppu 

með fundargögnum á næsta stjórnarfundi. Formið var ein A4 blaðsíða í hvert skipti.  

 

Á starfsárinu 2020/21 (22.3.2020-25.2.2021) voru þannig alls sendar 104 orðsendingar, á 

starfsárinu 2021/22 (25.3-20.2.2022) alls 145 og það sem af er starfsárinu 2022/23, alls 30.  
 

Síðasta orðsendingin var send til stjórnarmanna 19. apríl 2022 og komst formaður þannig að 

orði: „Þar sem við virðumst nú lausir við faraldurinn er mál að þessum sendingum frá mér til 

ykkar linni og verður þetta því síðasta orðsendingin af þessu tagi og taka nú við hefðbundin 

samskipti um málefni félagsins“. 
 

Stjórnarmenn þökkuðu fyrir sendingarnar og lögðu að formanni að halda verkefninu áfram sæi 

hann möguleika á því. Formaður þakkaði góð orð og ætlar að skoða málið. 

 

p. Hreinsun á brotajárni sem safnast hefur saman í portinu bak við Skeljanes.  

Georg Magnússon, TF2LL ætlar að hreinsa til í brotajárni í portinu bak við Skeljanes. Síðustu 

ár (fyrir Covid-19) auglýsti félagið nokkrum sinnum að félagsmenn gætu fengið járnstangir 

o.þ.h. sem hafði safnast að félaginu, sérstaklega á tímabilinu 2009-2013. Fáir höfðu áhuga. 

Georg reiknar með að gera tvær ferðir og sækja slatta í hvort skipti. Stjórn þakkar TF2LL gott 

frumkvæði. 

 

q. Stuðningur við rekstraraðila viðtækja yfir netið. 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS spurði um hugsanlegan fjárstuðning úr félagssjóði ÍRA til 

eigenda og rekstraraðila KiwiSDR viðtækja yfir netið [og annarra viðtækja yfir netið].  
 

Hann nefndi m.a., að not félagsmanna af þessum búnaði væru orðin útbeidd og að menn væru 

farnir að reiða sig á tilveru viðtækjanna. Nokkrir félagsmenn hafi fjárfest í þessum viðtækjum 

og sett upp og komið fyrir á eigin kostnað. Fastur rekstrarkostnaður væri netáskrift og spurning 

hvort ÍRA væri til í að standa straum af slíkum kostnaði. Í því felist viðurkenning til þessara 
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aðila, auk þess sem það mundi létta af þeim mánaðarlegum áskriftargjöldum. Aðkoma 

félagsins væri til þess fallin að vera hvati til þessara félaga okkar að sinna þessu mikilvæga 

verkefni áfram. Samþykkt að íhuga málið fram að næsta fundi. Formaður, TF3JB benti á 

umfjöllun um viðtækin í 13. kafla í ársskýrslu ÍRA (bls. 133) sem lögð var fram á aðalfundi 

2022. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/02/Arsskyrsla-2022.pdf 

 

16. Næsti fundur stjórnar.  

Samþykkt að næsti stjórnarfundur verði haldinn fimmtudaginn 7. júlí kl. 18:00 í Skjalanesi. 

 

17. Fundarslit. 

Formaður þakkaði mönnum góða fundarsetu og sleit fundi kl. 19:30. 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 

 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/02/Arsskyrsla-2022.pdf

