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LIETUVOS RADIJO MöGöJŲ DRAUGIJOS Valdybos pos÷džio
PROTOKOLAS Nr. 2
Vilnius, 2007 m. Sausio 13 d.
Gelvonų 33-76
Pirmininkas:
Sekretorius:

Tadas Vyšniauskas
Antanas Zdramys

LRMD valdybos pos÷dis įvyko 2007 m. Sausio 13 d. Vilniuje LRMD būstin÷je Gelvonų 33-76.
Į LRMD valdybą išrinkti devyni asmenys. Dalyvauja septyni (78%): Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) –
LRMD prezidentas, valdybos pirmininkas, Kęstutis Aleksa (LY3IJ) – LRMD iždininkas, Jurgis Ignotas
(LY2CY) – valdybos narys, Alvydas Jackūnas (LY2L) – valdybos narys, Gintautas Š÷poraitis (LY2GV) –
valdybos narys, Kęstutis Tamošaitis (LY1CT) – valdybos narys), Antanas Zdramys (LY1DL) – valdybos
narys. Dalyvių sąrašas pridedamas.
Pos÷dyje dalyvavo QSL biuro menedžeris Romualdas Rančys LY8X, LRMD serverio administratorius
Gintaras Banevičius LY1GP, LRMD nariai Jonas Paškauskas LY2PAJ, Vilius Vašeikis LY2PX ir Valdas
Šležas LY1BA.
Darbotvark÷:
1. Edmundo Gudžiūno LY3PDS – LRMD Valdybos sekretoriaus atsistatydinimo aptarimas. (LY2BAW)
1.1. Reikalingas sprendimas kas toliau vykdys šią funkciją, jei Edmundas nepakeis pozicijos.
1.2. Galimas kandidatas:
2. D÷l visuotinio narių susirinkimo datos ir darbotvark÷s (LY2GV). Tur÷ti paruoštą datą ir dienotvarkę.
Siūloma data – kovo 10 diena.
3. LRMD 2006 biudžeto vykdymas (LY3IJ)
3.1. L÷šų surinkimas:
3.1.2. Draugijos nario mokesčio surinkimas.
3.1.3. 2 proc. paramos l÷šų surinkimas.
3.1.4. Aukos
3.2. Išlaidos.
3.2.1. Išlaidų atitikimas finansiniams 2006 m. planams.
3.2.2. L÷šos patalpų remontui.
3.2.3. Patalpų eksploatacijos kaštai ir jų planavimas.
3.2.4. LRMD sutartinių įsipareigojimų 2006 metams inventorizacija. (plius LY2BAW)
4. LRMD biudžetas 2007 m. (LY3IJ) Paruošti ir iki pos÷džio aptarti projektą, kad pos÷dyje liktų tik išspręsti
ginčytinas vietas (jei tokių bus) ir patvirtinti biudžetą 2007 m.
5. Nauji LRMD nariai. (LY3IJ/LY3PDS/LY2BAW)
5.1. Naujų narių pri÷mimas į LRMD
5.2. Išstoją nariai.
6. LRMD turtas 2006 (LY3IJ).
6.1. Turto apskaita.
6.2. Turto per÷mimas iš r÷m÷jų.
6.3. Turto įvedimas į eksploataciją.
7. Valdybos narių 2006 m. atlikti darbai (visi valdybos nariai po 5min). Kiekvienas valdybos narys
atsakymus į šiuos punktus privalo paruošti iš anksto raštu ir visi turi susipažinti iki pos÷džio.
Negalintys atvykti, privalo ataskaitas atsiųsti iki pos÷džio, bus prid÷ti prie pos÷džio protokolo.
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7.1. Papildomai būtinai reikalinga paruošti atsakymus į tokius klausimus:
7.1.1. D÷l LY QTC išleidimo, prenumeratos, siuntimo ir spausdinimo (LY1DL).
7.1.2. Naujo LRMD tinklalapio reikalai.(LY1DL)
7.1.3. LRMD serverio reikalai.(eksploatacija, instrukcijos ir pan.).(LY1GP/LY1DL)
7.1.4. Dokumentacijos ir vertybių priklausančių LRMD, naujai išrinktai LRMD valdybai perdavimo stovis
(visi valdybos nariai).
7.1.5. Valdybos narių ir koordinatorių darbo pasidalinimas, kiek tai realiai įvykdyta. (visi valdybos nariai).
7.1.6. Valdybos registracija RC. (LY2BAW)
7.1.7. RMT klausimai (LY2GV).
7.1.8. IARU reikalai. (LY1DL)
7.1.9. D÷l 2007 metų LY0HQ komandos darbo planų. (LY2CY).
7.1.10. Radijo steb÷tojų (SWL) reikalai. (?, gal LY2CY)
7.1.11. Trafikų pravedimas ir jų tvarka. (LY2L).
7.1.12. QSL biuro reikalai (LY8X).
7.1.13. WAL diplomo reikalai. (LY3PDS ar naujas menedžeris)
7.1.14. LRMD sąskrydis 2006 m. (LY2L).
7.1.15. LRMD sąskrydis 2007 m. (LY2L, LY2FN).
8. LRMD patalpų reikalai. (LY2GV)
8.1. Vidaus tvarkos nustatymas.
8.2. Atsakingų už priežiūrą paskyrimas.
8.3. Darbosauginių instrukcijų parengimas.
9. LRMD r÷m÷jų registravimas (LY3IJ).
9.1. Serverio finansinių r÷m÷jų donorų registravimas ir įvertinimas.
9.2. Patalpų projekto r÷m÷jų registravimas ir įvertinimas.
9.3. Kitų projektų r÷m÷jų atžym÷jimas.
10. Valdybos darbo reglamento papildymas. (LY2BAW/Visi valdybos nariai)
11. Diplomų ir apdovanojimų menedžerio planai. (LY3PDS, naujai paskirtas menedžeris)
11.1. Būtina išrinkti diplomų menedžerį, kuris dalyvautų pos÷dyje.
11.1.1. Galimi kandidatai:
11.1.1.1. Rolandas LY4Q, dav÷ sutikimą dirbti šį darbą iki VNS., jei valdyba sutiks.
11.2. Gautas LY1CG skundas, kad vis dar negavo LY Trophy, nors buvo žad÷ta įteikti per VNS. Kas padaryta
d÷l šio nusiskundimo? Tas pat su Albinu LY2MM.
12. Kokios galimos įsimintinos datos šiais metais? (LY1DL)
13. Valdybos narių darbo planai 2007 m. (visi valdybos nariai)
13.1. Neatliktų 2006 darbų peržiūr÷jimas ir perk÷limas i 2007 metus.
14. Kiti klausimai. (visi valdybos nariai).
14.1. Išsiaiškinti ar dar galioja pasiūlymas d÷l pagalbos padedant neįstengiantiems susimok÷ti nario
mokesčio, bet norintiems būti LRMD nariais. (visi )
=======================================================================
Svarstyta: 1. Aptartas Edmundo Gudžiūno LY3PDS – LRMD Valdybos sekretoriaus atsistatydinimo
pareiškimas.
Kalb÷jo: Tadas Vyšniauskas, Gintautas Š÷poraitis ir kiti.
Nuspręsta: Remiantis LRMD įstatų 54p.:
"54.
Sekretorius gali atsistatydinti, nepasibaigus jo kadencijai, pareikšdamas apie tai visuotiniam narių
susirinkimui, arba būti visuotinio narių susirinkimo atstatydintas, jei paprasta Draugijos narių balsų dauguma
jam pareiškiamas nepasitik÷jimas ar tokį nepasitik÷jimą jam pareiškia 2/3 valdybos narių.",
nuspręsta, kad valdyba neturi teis÷s priimti atsistatydinimo.
Nuspręsta: 1.1. Edmundui Gudžiūnui realiai nevykdant šių pareigų, vienbalsiai nuspręsta, kad iki Visuotinio
Narių Susirinkimo sekretoriaus darbus atliks Gintautas LY2GV.
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Nuspręsta: 1.2. Edmundas Gudžiūnas taip pat buvo LRMD diplomų menedžeris. Vienbalsiai nuspręsta, kad
nuo šiol diplomų menedžerio pareigas atliks Rolandas LY4Q.
Svarstyta: 2. D÷l visuotinio narių susirinkimo datos ir darbotvark÷s (LY2GV). Tur÷ti paruoštą datą ir
dienotvarkę. Siūloma data – kovo 10 diena.
Kalb÷jo: Tadas Vyšniauskas, Gintautas Š÷poraitis ir kiti.
Nuspręsta: Visuotinį Narių Susirinkimą (VNS) surengti Vilniuje 2007 m. kovo 10 d. Jei Vilniuje nepavyktų,
susirinkimas bus rengiamas Panev÷žyje. Iki 2007.02.15 d. paruošti ir išsiuntin÷ti Lietuvos radijo m÷g÷jams
šiuos dokumentus: LY QTC, pakvietimą į VNS, 2% anketą su voku adresuotu atitinkamai mokesčių tarnybai,
tos anketos pildymo pavyzdį, LRMD mokesčio ir stojimo į draugiją blanką.
LY QTC paruošia LY QTC redaktorius iki 2007.02.10. 2proc. anketą ir pildymo pavyzdžius bei metodikas
paruošia iždininkas su l. e. Sekretoriaus pareigas iki 2007.02.10. Mokesčių inspekcijų adresų ir radijo m÷g÷jų
adresų duomenų bazę paruošia Antanas Zdramys iki 2007.02.05.(akcentas! Turi būti sumastytas
mechanizmas, kad nesupainioti adresato ir atitinkamos mokesčių inspekcijos adresų) LRMD nario mokesčio
mok÷tojo naują anketą paruošia iždininkas iki 2007.02.10 (būtina įvertinti šio pos÷džio pastabas d÷l šios
anketos, QSL siuntimo vietą ir t. t.) Iki 2007.02.15. visa paruošta medžiaga privalo būti pristatyta į QSL biurą.
Iki 2007.02.20 QSL menedžerio ir talkininkų j÷gomis sud÷ti į vokus ir !!!!2007.02.21!!!! Išsiųsti adresatams.
Nariai privalo gauti laiškus iki 2007.02.21 dienos.
Visi nurodyti terminai yra ribiniai, tod÷l viską būtina daryti kiek anksčiau.
Svarstyta: 3. LRMD 2006 biudžeto vykdymas (LY3IJ)
Kalb÷jo: Kęstutis Aleksa LY3IJ.
Supažindino su iždininko paruošta finansine ataskaita.
3.1. L÷šų surinkimas:
3.1.2. Draugijos nario mokesčio surinkimas.
Informuota, kad mokesčių surinkimas vyksta pakankamai vangiai.
3.1.3. 2 proc. paramos l÷šų surinkimas.
Iždininkas informavo, kad buvo surinkta rekordine suma – 19321.19Lt, kuri stipriai palengvino LRMD
būstin÷s įkūrimo užduotį.
Nuspręsta: kaip kasmet išsiųsti nariams anketas d÷l 2proc. l÷šų paaukojimo LRMD.
3.1.4. Aukos.
Šiais metais LRMD patalpų remontui bei įrengimui r÷m÷jai paaukojo 5507.00Lt sumą.
Svarstyta: 3.2. Išlaidos.
3.2.1. Išlaidų atitikimas finansiniams 2006 m. planams.
Išlaidos didžiąja dalimi buvo daromos LRMD patalpų remontui ir būstin÷s įkūrimui. Išleista 9337.00 Lt.
3.2.2. L÷šos patalpų remontui.
Reikia dar nemažai l÷šų, kad pabaigti galutinai LRMD patalpų sanitarinio mazgo remontą ir elektros įvadą.
3.2.3. Patalpų eksploatacijos kaštai ir jų planavimas.
Preliminariai paskaičiuota kiek l÷šų reikia skirti patalpų išlaikymui per metus.
3.2.4. LRMD sutartiniu įsipareigojimų 2006 metams inventorizacija. (plius LY2BAW)
Kalb÷jo: Tadas LY2BAW situaciją įvertino, kad LRMD neturi neįvykdytų sutartinių (pagal turimas sutartis)
įsipareigojimų. Gintautas LY2GV paprieštaravo, kad visgi kai kurie įsipareigojimai liko neįvykdyti. LRMD
biudžete numatytos eilut÷s apie įsteigtus prizus ir skirtas l÷šas jiems, tačiau realiai tai neįvykdyta.
Nuspręsta: panaudoti skirtas l÷šas pagal paskirtį ir atsiskaityti su tais kam tos l÷šos buvo skirtos.
Svarstyta: 4. LRMD biudžetas 2007 m. (LY3IJ).
Nuspręsta: 4. Vienbalsiai patvirtintas LRMD biudžetas 2007 metams. Iždininko pateiktas biudžeto projektas
papildytas keliais punktais, pakoreguotos kelios sumos. Papildomai balsuota d÷l sąskrydžio finansavimo: 4
balsais patvirtinta 1500 Lt suma (3 balsavo už 1000 Lt).
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Planuojamas biudžetas 2007 metams
1. QSL kortelių išsiuntimui
2. Sąskrydžio organizavimui
3. LY0HQ komandai
4. IARU mokesčiams
5. QSL biuro išlaidos
6. LY QTC išlaidos
7. VNS išlaidos
8. Pasižym÷jusio asmens prizas
9. LY TB maratono prizas
10. LY AC FM prizas
11. Lauko dienos prizai
12. LY TB ir UTB čempionatų prizai
13. Lapių medžiokl÷s r÷mimas
14. HST varžybų r÷mimas
15. LY TB taur÷s varžybų prizas
16. BC prizas
17. Valdybos narių kelionių kompensavimui
18. LRMD patalpų remontui
19. LRMD patalpų eksploatavimui
20. Būsimųjų radijo m÷g÷jų ugdymui
21. LRMD v÷liavai
22. LRMD Žinynui
23. Jaunųjų Lietuvos radistų čempionatui
24. QSL biuro paslaugų apmok÷jimas neįgaliesiems LRMD nariams
VISO:

1000
1500
1000
1200
1600
1000
500
300
50
50
100
200
200
200
100
50
1500
3000
3200
500
0
0
1000
250
18500 Lt

Svarstyta: 5. Nauji LRMD nariai. (LY3IJ/LY3PDS/LY2BAW)
5.1. Naujų narių pri÷mimas į LRMD.
Nuspręsta: Vienbalsiai patvirtinti naujus LRMD narius: Algirdas Mitkus LY2XZ, Piotr Jacenko LY2RA,
Sigitas Butrimas LY2BMS, Zigmantas Turauskas LY2PT
Svarstyta: 5.2. Išstoją nariai. Tokių nebuvo.
Svarstyta: 6. LRMD turtas 2006 (LY3IJ).
Kalb÷jo: Kęstutis LY3IJ, Gintautas LY2GV, Tadas LY2BAW, Jurgis LY2CY ir kiti.
Turto apskaita atlikta.
Svarstyta: 6.1. Turto apskaita.
Kalb÷ta: apie naujai atsiradusio turto apskaitą, jo įvertinimą ir įvedimą eksploatacijon. Kalb÷ta apie realių
turto verčių svarbą, jei įvykto turto sugadinimas ar vagyst÷.
Kalb÷ta: apie galimybę apdrausti LRMD būstinę ir jame esantį turtą.
Nuspręsta: Pasidom÷ti, galimybe apdrausti LRMD turtą ir draudimo kaina.
Kalb÷ta: Gintautas Š÷poraitis LY2GV siūlo VNS pateikti siūlymą sprendimui, kad be atskiro VNS
sprendimo su LRMD turimu nekilnojamuoju ir ilgalaikiu turtu nebūtų galimyb÷s daryti kokių nors
turtinių veiksmų.
Nuspręsta: šiuo klausimu platesnių diskusijų nebuvo, prieštaraujančių nebuvo, balsuota nebuvo.
Svarstyta: 6.2. Turto per÷mimas iš r÷m÷jų.
Nuspręsta: Perimti paaukotus baldus į LRMD balansą realiai juos įvertinus ir buhalteriškai apiforminus.
Svarstyta: 6.3. Turto įvedimas eksploatacijon.
Nuspręsta: Iždininkas atliks viską taip kaip ir su ankstesniu turtu, kuomet bus pasirašytas turto pri÷mimoperdavimo aktas.
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Svarstyta: 7. Valdybos narių 2006 m. atlikti darbai (v i s i valdybos nariai po 5min). Kiekvienas valdybos
narys atsakymus į šiuos punktus privalo paruošti iš anksto raštu ir visi turi susipažinti iki pos÷džio.
Kalb÷ta: Visi pos÷dyje dalyvavę valdybos nariai ir koordinatoriai papasakojo apie savo nuveiktus darbus po
2006 m. VNS. TB menedžeris LY2CY pateik÷ raštišką ataskaitą ir planus šiems metams.
7.1. Papildomai būtinai reikalinga paruosti atsakymus i tokius klausimus:
7.1.1. D÷l LY QTC išleidimo, prenumeratos, siuntimo ir spausdinimo (LY1DL).
Kalb÷ta: Antanas Zdramys kalb÷jo, kad LY QTC redaktorius gali, bet kada išleisti eilinį numerį. Tik jį būtina
informuoti. Kilo diskusija, kas tai tur÷tų daryti. Gintautas Š÷poraitis primin÷, kad anksčiau tai dar÷ Antanas
Zdramys, nes buvo LRMD sekretoriumi esančiu Vilniuje. Paprašyta, kad Antanas kol kas kuruotų šią sritį.
7.1.2. Naujo LRMD tinklapio reikalai.(LY1DL)
Kalb÷ta: Antanas Zdramys papasakojo kas yra padaryta ir kas planuojama daryti LRMD tinklapio tematika.
Pakeitimų esm÷ yra tai, kad kiekvienas LRMD valdybos narys tur÷s savo “subtinklapį” ir atskirą pri÷jimą prie
jo. Perduodant pareigas, pakaks perduoti prisijungimo duomenis kitam kolegai.
7.1.3. LRMD serverio reikalai.(eksploatacija, instrukcijos it pan.).(LY1GP/LY1DL)
Kalb÷ta: Gintaras kalb÷jo, kad šiuo metu realiai realizuota beveik viskas ką buvo įmanoma realizuoti
serveryje radijo m÷g÷jų veikloje. Kalb÷ta apie SPAM filtrus, apie LRMD d÷tuvę.
7.1.4. Dokumentacijos ir vertybių priklausančių LRMD, naujai išrinktai LRMD valdybai perdavimo stovis
(visi valdybos nariai).
Kalb÷ta: Daugelis buvusių valdybos narių ir koordinatorių pilnai perdav÷ turimas vertybes ir dokumentus.
Šiek tiek yra keblumų su sekretoriaus ir diplomų menedžerio dabartine būsena.
7.1.5. Valdybos narių ir koordinatorių darbo pasidalinimas, kiek tai realiai įvykdyta. (visi valdybos nariai).
Kalb÷ta: Dalinai įvykę, tačiau naujieji įstatai verčia dar kai kurias funkcijas keisti.
7.1.6. Valdybos registracija Registrų centre ( RC.) (LY2BAW)
Kalb÷ta: Tai dar n÷ra atlikta d÷l pakankamai sud÷tingos perregistravimo procedūros bei susikoncentravimo
ties patalpų remontu, tod÷l žada dabar tuo reikalu užsiimti ir registruoti valdyba RC.
7.1.7. RMT klausimai (LY2GV).
Kalb÷ta: Šiuo klausimu pasisak÷ Gintautas Š÷poraitis. Kalb÷ta buvo apie strateginius LRMD siekius ir d÷l
LRMD nacionalin÷s organizacijos statuso įtvirtinimo reikalų, RMT netobulumus, bei apie veiksmus nuo
2001metų pad÷čiai taisyti. LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas informavo, kad atsisako vienos savos
id÷jos tolimesnio realizavimo, nes esamoje situacijoje nebemato pakankamų prielaidų jai egzistuoti.
7.1.8. IARU reikalai. (LY1DL)
Kalb÷ta: Antanas Zdramys informavo apie IARU 1-ojo regiono TB-UTB komitetų pos÷dį ir pasak÷, kad
gaila, jog jame nedalyvauja Lietuvos atstovas, nes LRMD neturi l÷šų tokiai komandiruotei. Jurgis Ignotas
pasisiūl÷ sudalyvauti savo sąskaita. Visi pritar÷.
7.1.9. D÷l 2007 metų LY0HQ komandos darbo planų. (LY2CY).
Kalb÷ta: Jurgis informavo, kad šiemet bus renkama LY0HQ komanda ir bus dalyvaujama IARU
organizuojamame pasaulio čempionate.
7.1.10. Radijo steb÷toju (SWL) reikalai. (?, gal LY2CY)
Kalb÷ta: Gintautas Š÷poraitis informavo, kad šioje srityje kol kas jokių problemų n÷ra, SWL reikalus kuruoja
Juozas Norbutas LY2AT, buvo numatyta paruošti naujus SWL pažym÷jimus ir juos išdavin÷ti naujiems SWL
entuziastams.
7.1.11. Trafikų pravedimas ir jų tvarka. (LY2L).
Kalb÷ta: Alvydas informavo, kad iš esm÷s niekas nesikeičia. Kiti kalb÷tojai pasak÷ keletą pastabų d÷l trafikų
vedimo, d÷l oficialios informacijos nebuvimo ir pan..
7.1.12. QSL biuro reikalai (LY8X).
Kalb÷ta: Romualdas Rančys pasidžiaug÷ nauju LRMD QSL biuru, patogiomis QSL rūšiavimo sąlygomis.
Gintautas Š÷poraitis pasiūl÷ į nario mokesčio anketą įd÷ti punktą, kad nariai gal÷tų nurodyti vietovę, kur būtų
pristatomos QSL kortel÷s (d÷l patogesnio rūšiavimo ir tuo pačiu, kad LRMD narys žinotų kur savo regione
gali atsiimti QSL korteles). Romualdas patvirtino, kad tai gera id÷ja ir reiktų ją realizuoti.
Nuspręsta: vienbalsiai į LRMD nario mokesčio surinkimo anketą įd÷ti punktą, kurį pasiūl÷ Gintautas
Š÷poraitis.
7.1.13. WAL diplomo reikalai. (LY3PDS ar naujais menedžeris)
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Kalb÷ta: Gintautas Š÷poraitis informavo apie WAL diplomo ruošimo peripetijas ir apie galimybę keisti
diplomo dydį.
7.1.14. LRMD sąskrydis 2006 m. (LY2L).
Kalb÷ta: Kalb÷ta apie puikiai pavykusį sąskrydį. Diskutuojant apie sąskrydžiams skiriamas l÷šas, Tadas
Vyšniauskas suabejojo skiriamų l÷šų dydžiu. Antanas Zdramys pritar÷ tokiai nuomonei, pavyzdžiu teikdamas
Vilniaus radijo m÷g÷jų suorganizuotą sąskrydį. Kiti valdybos nariai prieštaravo.
7.1.15. LRMD sąskrydis 2007 m. (LY2L, LY2FN).
Kalb÷ta: Prezidentas informavo, kad organizatoriai – VDU RK jau prad÷jo organizuoti sąskrydį. Kol kas
viskas vyksta kaip įprastai.
Svarstyta: 8. LRMD patalpų reikalai. (LY2GV)
Kalb÷ta: Tadas Vyšniauskas kalb÷jo, kad likę ne tiek daug darbų siekiant pabaigti patalpų remontą, tačiau
užbaigti remontą visiems labai trūksta laiko.
Svarstyta: 8.1. Vidaus tvarkos nustatymas.
Kalb÷ta: Gintautas Š÷poraitis LY2GV pareng÷ vidaus tvarkos taisykles ir ruošia būtinų darbo saugumo
instrukcijų projektus. Gintautas pad÷kojo kolegoms, kurie pad÷jo atsiųsdami panašius dokumentus ir kai kurių
nereik÷jo suvedin÷ti rankiniu būdu.
Svarstyta: 8.2. Atsakingų už priežiūrą paskyrimas.
Kalb÷ta: kad reikia bent keletos asmenų, kad suveikus signalizacijai ar šiaip esant kokiam nenumatytam
atvejui, būtų galima artimai rasti asmenį, kuris gal÷tų įleisti į patalpas arba imtis reikiamų priemonių įvykiui
pašalinti. Taip pat kalb÷ta, kad prašyti kolegų, kas užsiima mobilių telefonų pritaikymu signalizacijoms, kad
viena toki komplektą pagamintų LRMD patalpoms.
Nuspręsta: Vienbalsiai, kad atsakingas už patalpų priežiūrą bus paskirtas QSL biuro menedžeris Romualdas
Rančys LY8X.. Vienbalsiai nuspręsta, kad avariniu atveju reikia skambinti šiems radijo m÷g÷jams:
1. Viliui Vašeikiui LY2PX,
2. Kęstučiui Aleksai LY3IJ,
3. Romualdui Rančiui LY8X.
Apie visus avarinius atvejus tuoj pat informuoti LRMD Prezidentą.
Svarstyta: 8.3. Darbosauginių instrukcijų parengimas.
Kalb÷ta: kad Gintautas Š÷poraitis pagal galimybes ir turimą laiką ruošia reikiamas darbosaugines
instrukcijas, pati svarbiausia instrukcija ir registravimų knyga paruošta ir atiduota Prezidentui.
Prezidentas turi su ja supažindinti atsakingus už patalpas asmenis, instruktuoti, bei prižiūr÷ti, kad būtų
pildomas patalpų uždarymo žurnalas.
Svarstyta: 9. LRMD r÷m÷jų registravimas (LY3IJ).
Kalb÷ta: apie LRMD r÷m÷jų registravimą ir įamžinimą. Gintautas Š÷poraitis primin÷ valdybai, kad
ankstesn÷ valdyba paskutiniame pos÷dyje jau sprend÷ šį klausimą ir pri÷m÷ sprendimą – reikia tik jį
realizuoti. Tačiau realizuoti šį nutarimą nebuvo kam.
Nuspręsta: kad Diplomų menedžeris įpareigotas išsiaiškinti apie r÷m÷jų sertifikatų spausdinimo galimybes.
(vienas balsavime nedalyvavo)
Svarstyta: 9.1. Serverio finansinių r÷m÷jų donorų registravimas ir įvertinimas.
Nuspręsta: kad Diplomų menedžeris įpareigotas išsiaiškinti apie r÷m÷jų sertifikatų spausdinimo galimybes.
(vienas balsavime nedalyvavo)
Svarstyta: 9.2. Patalpų projekto r÷m÷jų registravimas ir įvertinimas.
Nuspręsta: kad Diplomų menedžeris įpareigotas išsiaiškinti apie r÷m÷jų sertifikatų spausdinimo galimybes.
(vienas balsavime nedalyvavo)
Svarstyta: 9.3. Kitu projektu r÷m÷jų atžym÷jimas.
Nuspręsta: kad Diplomų menedžeris įpareigotas išsiaiškinti apie r÷m÷jų sertifikatų spausdinimo galimybes.
(vienas balsavime nedalyvavo)
Svarstyta: 10. Valdybos darbo reglamento papildymas. (LY2BAW/Visi valdybos nariai)
Kalb÷ta: apie valdybos darbo reglamento papildymą.
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Nuspręsta: Vienbalsiai priimtas Antano Zdramio LY1DL pasiūlymas kraštų atstovams rekomenduoti esant
galimybei priminti apie besibaigiančius leidimų galiojimus LRMD nariams. Taip pat vienbalsiai priimtas
Tado Vyšniausko LY2BAW pasiūlymas trafikų vedantiesiems trafikų metu skelbti, kad kolegos pasitikrintų
savo leidimų galiojimus, ypač prieš varžybas.
Svarstyta: 11. Diplomų ir apdovanojimų menedžerio planai. (LY3PDS, naujai paskirtas menedžeris)
Pastaba: nei atsistatydinęs nei naujai išrinktas diplomų menedžeris pos÷dyje nedalyvavo.
11.1. Būtina išrinkti diplomų menedžerį, kuris dalyvautų pos÷dyje.
Pastaba: nei atsistatydinęs nei naujai išrinktas diplomų menedžeris pos÷dyje nedalyvavo.
Išrinktas Rolandas LY4Q nagrin÷jant 1.2 darbotvark÷s punktą.
11.1.1. Galimi kandidatai:
Pastaba: Išrinktas Rolandas LY4Q nagrin÷jant 1.2 darbotvark÷s punktą.
11.1.1.1. Rolandas LY4Q, dav÷ sutikimą dirbti šį darbą, jei valdyba paves iki VNS.
Pastaba: Išrinktas Rolandas LY4Q nagrin÷jant 1.2 darbotvark÷s punktą.
11.2. Gautas LY1CG skundas, kad vis dar negavo LY Trophy, nors buvo žad÷ta įteikti per VNS. Kas padaryta
d÷l šio nusiskundimo? Tas pat su LY2MM.
Nuspręsta: Naujas diplomų menedžeris LY4Q užsiims „WAL Trophy“ ir kitų įsiskolintų apdovanojimų
problemos sprendimu. Rolandas LY4Q privalo perimti visą diplomų ir apmok÷jimo apskaitą iš ankstesnio
diplomų menedžerio. Padaryti esamų diplomų inventorizaciją ir įsiskolinimų inventorizaciją. Susipažinti su
diplomų ir apdovanojimų menedžerio darbo reglamentu.
Svarstyta: 12. Kokios galimos įsimintinos datos šiais metais? (LY1DL)
Kalb÷ta: Antanas LY1DL pristat÷ 2007 metų pamin÷tinas datas, kuriomis galima būtų naudoti proginius
šaukinius. Tos datos bus paskelbtos elektroniniame forume bei trafikuose.
755 metai kai pastatyta pirmoji Klaip÷dos pilis
620 metų nuo krikščionyb÷s įvedimo Lietuvoje
510 metų Pasvalio miestui
460 metų pirmajai lietuviškai knygai
125 metai, kai nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvoje
85 metai, kai priimta Lietuvos Konstitucija
70 metų, kai Lietuvos krepšininkai tapo Europos čempionais
45 metai, kai Elektr÷nuose prad÷jo veikti elektrin÷
35 metai, kai susidegino Lietuvos okupacijai nepritaręs Romas Kalanta
100 metų poetui Bernardui Brazdžioniui.
Proginiams šaukiniams gauti iš RRT LRMD tarpininkavimo nebereikia.
Svarstyta: 13. Valdybos narių darbo planai 2007 m. (visi valdybos nariai)
Kalb÷ta: 13. Trumpai aptarti valdybos narių darbo planai 2007 metams.
13.1. Neatliktų 2006 darbų peržiūr÷jimas ir perk÷limas į 2007 metus.
Nuspręsta: kiekvienam valdybos nariui imtis reikiamų veiksmų, kad būtų įvykdyti ankstesni nutarimai.
Svarstyta: 14. Kiti klausimai:
Nuspręsta: 14.1. Vienbalsiai pritarta, kad neįstengiantys susimok÷ti nario mokesčio kreiptųsi į valdybos
narius, kurie apie tai informuotų tuos, kurie gali paremti..
Nuspręsta: 14.2. Šešiais balsais nuspręsta, kad LRMD įpareigoja Panev÷žio Radijo klubą suorganizuoti ir
pravesti mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių čempionatą, Jaunųjų Lietuvos radistų čempionatą ir įsipareigoja
remti 2007 metų rugpjūčio 25 dieną Panev÷žio krašto radijo klubo organizuojamas Tarptautines Panev÷žio
krašto radijo klubo Taur÷s varžybas
Nuspręsta: 14.3. Keturiais balsais pritarta LY2PAJ iniciatyvai kreiptis raštu į RRT su pasiūlymais keisti
keletą taisyklių punktų. Gintautas LY2GV ir Alvydas LY2LK balsavime nedalyvavo.
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Nuspręsta: 14.4. Vienbalsiai nutarta kompensuoti valdybos narių kelion÷s išlaidas.
Nuspręsta: 14.5. Vienbalsiai nutarta kompensuoti LY1DL išlaidas mokesčiui už LRMD stendą 2006 m.
parodoje „HamRadio“ Friedrichshafene. Po šio sprendimo tą kompensaciją LY1DL paaukojo LRMD iždui.
Pos÷džiui sekretoriavo Antanas LY1DL

LRMD Prezidentas

Tadas Vyšniauskas (LY2BAW)

L. e. p. LRMD Valdybos sekretorius

Gintautas Š÷poraitis (LY2GV)
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