Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat af ordinært Årsmøde i SLRTV
Formand Evald Lauridsen bød de ca 30 medlemmer velkommen og konstaterede, at Årsmødet var
lovligt indkaldt.
Forsamlingen godtog, at de tilstedeværende ikke-medlemmer kunne deltage i Årsmødet. På den
afgående bestyrelses vegne blev Evald Lauridsen, Radio Mælkebøtten og Gunnar Thomsen fra
Kick-TV, foreslået som dirigenter.
Dagsorden
1. valg af dirigent og referent: dirigenter Evald Lauridsen og Gunnar Thomsen. Referent Gitte
Thomsen til det skriftlige og Michael Sulbæk Larsen optager Årsmødet.
2. Godkendelse af forretningsorden: den udsendte forretningsorden blev enstemmigt vedtaget.
3. valg af stemmetællere: Anton Andersen, Radio Ringkøbing, Rui Monteiro, Aarhus Global Media og Niels Holst, Radio Rønde blev foreslået og valgt.
4. Bestyrelsens beretning: blev fremlagt af sekretariatslederen og udover de emner, der er nævnt i
den skriftlige beretning blev den mediepolitiske situation i al almindelighed drøftet. KODA og
Gramex aftalerne blev ligeledes drøftet og enighed om, at den kommende bestyrelse skal kontakte de to organisationer mhbp. en opdatering af gældende aftaler, særligt var der et ønske om
at kunne podcaste uden yderligere omkostninger til de to ophavsretsorganisationer. Når de nye
radiosendetilladelser kendes vil være et godt tidspunkt. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag: ingen forslag var indkommet.
6. godkendelse af revideret regnskab: kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviser et
lille overskud på knap kr. 19.000,-. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: kassereren fremlagde forslag til budget 2017 samt
forslag til kontingent 2017. Begge blev enstemmigt vedtaget.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer: Evald Lauridsen, Bruno Schwede, Gunnar Thomsen og Gitte
Thomsen var på valg. Ingen yderligere forslag. Alle blev således enstemmigt valgt.
9. valg af bestyrelsesmedlemmer: Preben Sørensen, Mathias Dahl, Ole Mark Jensen og Niels Holst
opstillede. Følgende opnåede valg i nævnte rækkefølge: Mathias Dahl (14), Niels Holst (14) og
Preben Sørensen (12).
10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen genopstillede
som kritisk revisor, enstemmigt valgt. Peter Mathiasen genopstillede som revisorsuppleant, enstemmigt valgt. Revisionsfirmaet Beierholm blev valgt til den eksterne revisor.
11. eventuelt: intet til punktet. Dirigenten afsluttede mødet ved at takke de fremmødte for deres
deltagelse.

Dirigent
Evald Lauridsen

Referent
Gitte Thomsen

