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Forord 
Interessegrupper, der brænder for en bestemt del af Verdens Bedste Hobby, har altid eksisteret - også med 
mere eller mindre tæt tilknytning til EDR. Interessegrupperne er meget ofte med til, på uegennyttig vis, at 
promovere vores hobby. Ja faktisk kan EDR ikke eksistere uden disse grupperinger. Derfor kan det være 
endda meget nyttigt at have et samarbejde på ligeværdige betingelser mellem EDR og interessegrupperne. 

Formål 
Interessegrupper kan oprettes af EDR, for at understøtte et særligt interesseområde inden for amatørradio. 
Desuden kan eksisterende interessegrupper samarbejde med EDR, primært på interessegruppernes 
betingelser. 
Hovedformålet er, at styrke amatørradioen i Danmark, og øge EDR’s position overfor myndighederne og 
IARU. 

Deltagere i en interessegruppe 
Ved nyetablering af en EDR-interessegruppe er det ønskeligt, at gruppen i al væsentlighed koordineres og 
ledes af EDR-medlemmer. Gruppen må desuden meget gerne bestå af andre, der deler interessen for det 
pågældende område inden for amatørradio. 

Ved samarbejde med eksisterende interessegrupper kan EDR ikke kræve, at ledelse og koordinerende 
medlemmer er medlemmer af EDR. EDR kan kun håbe, at samarbejdet leder hen til medlemskaber fra 
interessegruppens medlemmer. Alene gevinsten ved samarbejde styrker EDR betydeligt. 

EDR’s support 
Som interessegruppe under EDR får interessegruppen adgang til EDR’s medieplatforme. Dette sker på 
følgende vis: 

• Interessegruppen optages på edr.dk i interessegruppe-oversigten, der er ordnet i alfabetisk orden. 
I forbindelse med interessegruppe-oversigten er der en tydelig skriftlig markering af, at EDR ikke 
har noget ansvar for interessegruppernes gøren og laden. EDR er ikke ansvarlig for 
interessegruppernes virke og aktiviteter. 

• På interessegruppens side på edr.dk findes en kort beskrivelse af interessegruppen, gerne med 
interessegruppens logo. På denne side, er der tillige link til interessegruppens egen selvstændige 
hjemmeside og/eller Facebook-side/gruppe. Desuden findes der kontakt-information til 
interessegruppens ledelse, med tlf. nr. og e-mailadresse. 

• Interessegruppen kan levere artikler til OZ på linje med andre forfattere. 
• Fra interessegruppens link-oversigt linkes der til edr.dk. 
• Interessegruppen indsætter EDR’s interessegruppe-banner på passende vis på interessegruppens 

hjemmeside. Banner udleveres ved henvendelse til EDR’s sekretariat. 

Interessegrupper har mulighed for at søge økonomisk bistand fra EDR’s aktivitetspulje til specifikke 
projekter. EDR’s aktivitetspulje kan ikke benyttes til understøttelse af interessegruppens daglige drift. 
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