Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat af Årsmøde den 18. april 2015
Dagsorden
Forsamlingen konstaterede Årsmødets lovlighed, hvorefter den afgående formand bød velkommen
og forestod konstitueringen af Årsmødet.
1. valg af dirigent(er) og referenter(er): Evald Lauridsen valgt som dirigent. Gitte Thomsen som
referent. Årsmødet båndes af Ole Mark Jensen og Bruno Schwede.
2. godkendelse af forretningsorden: den udsendte forretningsorden blev godkendt.
3. valg af stemmetællere: følgende blev foreslået og valgt: Jørgen Petersen og Jan Ivan Petersen.
4. bestyrelsens beretning: sekretariatsleder Gitte Thomsen aflagde på bestyrelsens vegne den
mundtlige beretning, der udover det i den skriftlige beretning indeholdt kort om erfaringerne
med Den Mobile Medieskole, status over Den Fælles Internet Portal samt den kommende nyordning for ikkekommercielle lokalradioer. Bruno Schwede supplerede med nyt fra det internationale udvalg og Jakob Kryger supplerede med oplysninger om SLRTV’s deltagelse på Folkemødet på Bornholm, hvor SLRTV live streamer alle events fra DFS’ telt. SLRTV har i 2015 sit
eget event. Efter en debat blev beretningen enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag: et forslag om nyt logo var indkommet. Det blev forkastet og den kommende
bestyrelse opfordres til at udskrive en konkurrence om nyt logo. Bruno Schwede fra Radio Vesterbro er ansvarlig for konkurrencens gennemførelse til endelig beslutning i løbet af efteråret
2015.
6. godkendelse af revideret regnskab: det udsendte regnskab blev godkendt.
7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: efter en debat blev budget 2015 godkendt med den
bemærkning, at det budgetterede overskud hensættes til ansættelse af en kontorassistent på sekretariatet i Aalborg. Forslag til kontingent blev vedtaget.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer: afgående var følgende: Evald Lauridsen, Radio Mælkebøtten,
Bruno Schwede, Radio Vesterbro og Gitte Thomsen, Folkets Radio. Alle blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Bård Hornekær har i beretningsperioden valgt at udtræde af bestyrelsen, hvorfor
Gunnar Thomsen, TV Kick, blev foreslået og valgt til den restende del af Hornekærs valgperioden, hvilket vil sige til Årsmødet i 2016.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter: følgende blev foreslået og valgt i nævnte rækkefølge: Preben
Sørensen, Albertslund Nærradio, Ole Mark Jensen, Radio Vesterbro og Per Børmer, Radio Jazz.
10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen, Radio Rønde
foreslået og valgt som kritisk revisor. Peter Mathiesen, Kanalen FM som denne suppleant. Revisionsfirmaet BEIERHOLM i Aalborg foreslået og valgt som ekstern revisor.
11. eventuelt: intet til punktet. Dirigenten takkede for god ro og orden.

