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LRMD valdybos posėdis elektroninėmis ryšio priemonėmis įvyko 2013 m. sausio 14 d.
Į LRMD valdybą išrinkti 9 (devyni) asmenys, iš jų valdybos posėdyje elektroninėmis ryšio
priemonėmis dalyvavo 6 (šeši) arba 67% nuo visų valdybos narių. Posėdyje dalyvavo 1 (vienas)
svečias.
Dalyvavusiųjų posėdyje sąrašas:
Žilvinas Atkočiūnas (LY2SS) — valdybos narys;
Rolandas Mikalauskas (LY4Q) — valdybos pirmininkas;
Oleg Sokolov (LY3UE) — valdybos narys;
Bronius Sriubas (LY1CM) — valdybos narys;
Gintautas Šėporaitis (LY2GV) — valdybos narys;
Remigijus Vaičius (LY8O) — valdybos narys;
Saulius Dreinius (LY1VP) — draugijos narys;
Svarstyta:
LRMD indelis banke
LY4Q informavo, kad 2012 metais už indėlį banke gavome apie 1400 lt. pajamų. Tačiau ar
tikslinga tai daryti ir šiais metais, nes bankų palūkanos tapo labai mažos ir apskaičiuotas pelnas
būtų labai minimalus. LY8O išsakė pasiūlymą dėl Valstybinių taupomųjų lakštų įsigijimo, nes jų
pelningumas yra didesnis. Dauguma Valdybos narių pasisakė, kad vertėtų atsiklausti dėl tokio
žingsnio VNS, be to paskutinė įsigijimo diena — sausio 21 d. ir tiesiog fiziškai nespėsime to
padaryti. LY8O ir LY2GV priminė, kad LRMD gali gauti papildomų pajamų platindama Draugijos
simboliką ir suvenyrus, ir vertėtų atgaivinti šį klausimą.
LY4Q įsipareigojo užklausti IARU R1 iždininko patarimo dėl tikslingo LRMD lėšų investavimo.
LRMD VNS 2013
LY4Q informavo, kad šių metų VNS planuojama pravesti kovo pradžioje Šiauliuose Jaunųjų
technikų rūmuose. Kadangi VNS vieta yra toliau nuo Respublikos centro, nutarta organizuoti
galimybę VNS dalyviams pasilikti nakvynei Šiauliuose. VNS planuojama pradžia — 10 val.,
pabaiga — 14–15 val. Po VNS būtų galima organizuoti apsilankymą Šiaulių technikos muziejuje.
Vakare Valerijus LY2QT priklausomai nuo pasilikusių Šiauliuos nakvynei žmonių skaičiaus
užsakytų boulingą ir rezervuotų vietas viešbutyje.
Valdyba nutarė VNS organizuoti kovo 9 d.
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Stendas knygų mugėje
Pernai Vilniuje organizuojamoje knygų mugėje sėkmingai pasirodė ir LRMD atstovai.
Planuojama ir šiais metais pristatyti mugės metu mūsų veiklą, supažindinti jaunimą su CW ir radijo
ryšiu. Mugės data — vasario 21–24 dienos. LRMD atstovams patogiausias laikas dalyvavimui būtų
kasdien nuo 14 val. Trukmė — apie 2 val. kiekvieną dieną.
Iš pasiūlymų dėl pristatymo organizavimo: reikalingos skrajutės apie mūsų veiklą, įranga
ryšio galimybėms demonstruoti (transiveris, antenos, kompiuteris, CW raktas ir t.t). Būtų galima
surinkti filmuotą medžiagą apie HAM veiklą. Išsakytos mintys, kad naudinga būtų organizuoti
tiesoginės transliaciją iš mūsų stendo, kaip ir pernai.
LY4Q įsipareigojo paagituoti kitus LRMD narius dėl dalyvavimo mugėje ir mūsų veiklos
pristatymo.
S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečio paminėjimas
LY4Q pasiūlė LRMD vardu RRT išsiimti LY80 proginių šaukinių seriją šiam įvykiui aktyvuoti
eteryje 2013 metų visą liepos mėnesį. LY8О ir LY5O pasiūlė papildomai užsirezervuoti šaukinius
LY80HQ, LY80DG, LY80DGA. Pastaruoju šaukiniu LY5O galėtų kažkurį laiko tarpą dirbti iš
Dariaus ir Girėno oro uosto.
LY2SS išsakė idėją išsiimti LY80 proginį šaukinį pirmajam LY kosminiam palydovui, kurį kaip
tik planuojama liepos mėnesį paleisti į orbitą. Tačiau reikėtų kreiptis į RRT su prašymu dėl proginio
šaukinio pratęsimo, nes palydovas išbūtų orbitoje apie pusę metų, o proginiai šaukiniai išduodami
ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.
LRMD 75-mečio paminėjimas
Buvo nutarta šio klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
LY Hamfest 2013 organizavimas
Šiai metais Hamfest organizuojamas Kauno radijo mėgėjų. Nutarta jau dabar LRMD
tinklapyje patalpinti trumpą informaciją apie numatomą įvykį ir preliminarią renginio vietą — netoli
Kauno.
LRMD stendas 2013 metų Friedrischafeno mugėje
LY4Q informavo, kad šiais metais jis planuoja šiais metais aplankyti mugę ir galėtų
reprezentuoti LRMD. Pagrindinis klausimas — stendo organizavimas ir apmokėjimas už stendo
vietą mugėje. Vietos kaina — apie 300 EUR. LY4Q užklausė IARU R1 dėl galimos finansinės
paramos apmokant vietą, tačiau aiškaus atsakymo iš IARU pusės nėra.
Bendra Valdybos narių nuomonė — derėtų ne rečiau kaip kartą per 4 metus reprezentuoti
LRMD šioje mugėje. Tuo pačiu būtų reklamuojami tokie įvykiai, kaip LJRČ, LY sąskrydis, būtų
galima gautų papildomų lėšų iš LRMD simbolikos.
Naujo pašto ženklo išleidimas
Bendra išsakyta nuomonė — pateikti pašto ženklo leidėjams idėja dėl CW, kaip pasaulinį
nematerialinį paveldą. Pristatyti tai kaip idėją, be aiškaus maketo.
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