Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat af Årsmøde den 17. april 2016
Dagsorden
1. valg af dirigent(er) og referent(er): Evald Lauridsen og Gunnar Thomsen som dirigenter. Gitte
Thomsen som referent og Ole Mark Jensen optager Årsmødet.
2. godkendelse af forretningsorden: den udsendte forretningsorden blev godkendt.
3. valg af stemmetællere: Anton Andersen Serviceradioen i Ringkøbing, Rui Monteiro Aarhus
Global Media og Niels Holst Radio Djursland valgt som stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning: Gitte Thomsen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, og kom bl.a
ind på arbejdet med ny-ordningen for ikke-kommerciel lokalradio, som ikke blev færdig forhandlet i 2015, samt arbejdet med Den Mobile Medieskole og afslutning på projektet med den
fælles internet-portal og arbejdet med at få en dialog i gang med Kulturstyrelsen samt Radio- og
TV-Nævnet. Den efterfølgende debat drejede sig bl.a. om hvordan den lokale forankring kan
sikres, de upålidelige seer-målinger for tv-stationerne, samt forskellige problematikker om ophavsrettigheder samt Radio- og Tv-Nævnets noget rigide tilsyn med de ikke-kommercielle medier. Preben Sørensen fremlagde resultaterne af medlemsrundspørgen, der var indkommet 14
besvarelser hvoraf et også indeholdt forslag til logo. Der blev blandt de indsendte svar udtrukket
en vinder, som blev Rui Monteiro. Den kommende bestyrelse arbejder videre med logo-forslag.
Beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget.
5. indkomne forslag: ingen forslag var indkommet.
6. godkendelse af revideret regnskab: regnskab 2014 enstemmigt godkendt.
7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: budget for 2016 blev godkendt. Det udsendte kontingentforslag blev på forslag af bestyrelsen ændret til, at der trækkes 15% i kontingent dog max
kr. 5.000,- for de medlemmer, der får deres andel af UBOD-vederlaget udbetalt.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer: følgende var på valg: Petter Sommerfelt N-TV, Jørgen Petersen
Radio Kattegat som begge genopstillede. Jakob Kryger har pga. arbejdet trukket sig fra bestyrelsen. Magnus Vejleskov Nærsyn Fjernsyn opstillede. Alle blev valgt.
9. valg af bestyrelsessuppleanter: følgende var på valg og genopstillede: Preben Sørensen Albertslund Nærradio, Ole Mark Jensen Vesterbro Lokalradio og Per Børmer Radio Jazz. Derudover
opstillede Thomas Graack Christiania TV og Mathias Dahl Olsen Midt Vest TV. Følgende blev
valgt: Thomas Graack 1. suppleant, Preben Sørensen 2. suppleant og Mathias Dahl Olsen 3.
suppleant.
10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og eksterne revisor: Brian Følle Pedersen fra Radio
Rønde genopstillede som kritisk revisor og blev valgt. Peter Mathiasen fra Kanalen FM som
dennes suppleant, blev valgt. Firmaet Beierholm valgt som ekstern revisor.
11. eventuelt: Rui Monteiro orienterede om Erasmus-projekt samt inviterede til reception den 29.
april i nye lokaler. Anne B Sprogøe takkede for mødet, der havde været givtigt og Anton Andersen opfordrede til at vi besøger hinanden noget mere. Døren er altid åben og der er kaffe på
kanden, skulle ens vej falde fordi Radiohuset i Ringkøbing. Dirigenterne takkede for god ro og
orden.

