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Mail:
nrrl@nrrl.no / sambandstjenesten@nrrl.no

Nødsambandsmidlene for 2017 vil bli fordelt til Sambandstjenestens grupper etter søknad.
Midlene skal styrke og utvide våre tjenester som tilbys myndigheter og organisasjoner.
Kort oppsummert inkluderer dette:
•Anskaffelser ved etablering av regions- og distrikts samarbeid
• Sporingstjenesten
• Sambandsstøtte
• Samband lokalt/ regionalt
• Samband nasjonalt/ regionalt
• E-post over radio
• Ressurs i radiotekniske spørsmål
Vårt mål om å utvide sambandstjenesten til flere aktive grupper. Regions- og distrikts samarbeid vektlegges.
Til orientering så vil NRRL samordneinnkjøpene under to kategorier:
Sentralt innkjøp:
For å oppnå volumrabatter innhenter NRRL anbud fra leverandører ut fra gjeldene innkjøpsbehov. Underleverandør
sender deretter materiell/varer direkte til NRRL gruppene. Det er derfor viktig at del 2 i søknad fylles ut
Lokalt innkjøp:
Søknad om refusjon sendes gruppevis med konto informasjon og kopi av kvitteringer til NRRL’s kontor elektronisk til
e-post adresse: nrrl@nrrl.no
De som søker skal derfor følge en ny rutine.
Alle grupper med godkjent medlemskap i NRRL Sambandstjenesten kan søke om tildeling av midler. Distrikt og
samarbeidene organer som NSOA, SVG, SBI etc. må koordinere behovene seg imellom for å bli enige om hvilke
midler gruppene skal søke om. NRRL forholder seg til gruppene som er ligaens representant i områdene.
Årets søknadsfrist settes til 15.oktober 2017, og søknader sendes til og sambandstjenesten@nrrl.no
NRRL sambandstjenesten behandler søknadene samlet og fremmer sin anbefaling til NRRL HQ for beslutning
Søknaden skal inneholde:
Del 1: Søknaden fra
• Detaljert beskrivelse av hva det søkes om
• Kostnadsoversikt
Del2: Informasjon til Sambandstjenesten
• Kontaktinformasjon
Del 3: Informasjon fra grupper inkl. regions- og distrikts samarbeid
• Årsrapport som kort oppsummering av siste års aktivitet for sambandstjenesten i gruppe/enhet
• Siste/gjeldene oppdatert beredskapsplan med oversikt over hvem denne er sendt til

Norsk Radio Relæ Liga
Postboks 20 Haugenstua
0915 Oslo

Besøksadresse:
Nedre Rommen 5E
Oslo

Telefon: 22 21 37 90
Åpningstider kontoret:
Tirsdag - torsdag 09:00 - 15:00

DEL 2: Informasjon til Sambandstjenesten
Skjema fylles ut og legges med søknaden

I NRRL Sambandstjenesten trenger vi oppdatert informasjon. Samtidig er det behov for adresseinformasjon ved
utsending av materiell som gjøres i under sentralt innkjøp.

Informasjon gruppe
Fyll ut
Gruppensnavn
Gateadresse
Postnummer og stedsnavn
Webside/e-post
Sambandsleder
Navn
Adresse
Telefon
E-post adresse

Fyll ut

Sambandsleder NK
Navn
Adresse
Telefon
E-post adresse

Fyll ut

Mobil#

Norsk Radio Relæ Liga
Postboks 20 Haugenstua
0915 Oslo

Fast telefon#

Mobil#

Leveringsadresse for materiell
Gruppensnavn
Gateadresse
Postnummer og stedsnavn
Kontaktperson
Navn
Mobilnummer for SMS
advisering Posten/Post nord
Epost adresse
Div info til NRRL
Gruppe samarbeid
Sambandsplan
Antall øvelser(tall)
Deltatt på FORF
møter lokalt/region
Samarbeid med
andre i FORF

Fylke

Fast telefon#

Fyll ut

Fyll ut

Fyll ut sett inn kryss
Ja
Nei
Annen? Beskriv
Ja
Nei
Øvelse
Ja
Nei
Annet:
Ja

Nei

Skarpe oppdrag

Hvem:

Besøksadresse:
Nedre Rommen 5E
Oslo

Telefon: 22 21 37 90
Åpningstider kontoret:
Tirsdag - torsdag 09:00 - 15:00

DEL 3: Informasjon fra gruppe eller grupper i regionsog distrikts samarbeid
Sjekkliste for vedlegg
Som søkende gruppe/enhet skal det sendes inn følgende vedlegg:
• Årsrapport som kort oppsummering av siste års aktivitet for sambandstjenesten i gruppe/enhet
• Siste/gjeldene oppdatert beredskapsplan med oversikt over hvem denne er sendt til

Vedlegg
Årsrapport
Sambandsplan
Annet

Fyll ut sett inn kryss for det som er vedlagt
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Hva:

Søknad sendes elektronisk til følgende e-post adresse:
sambandstjenesten@nrrl.no
Tittel: NRRL Sambandsmidler 2017

Norsk Radio Relæ Liga
Postboks 20 Haugenstua
0915 Oslo

Besøksadresse:
Nedre Rommen 5E
Oslo

Telefon: 22 21 37 90
Åpningstider kontoret:
Tirsdag - torsdag 09:00 - 15:00

