Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat af Årsmøde den 22. april 2018
Formand Evald Lauridsen bød de ca 30 medlemmer velkommen og konstaterede, at Årsmødet var
lovligt indkaldt.
På den afgående bestyrelses vegne blev Evald Lauridsen, Radio Mælkebøtten foreslået som dirigent.
Dagsorden
1. valg af dirigent og referent: Evald Lauridsen dirigent, Gitte Thomsen referent.
2. godkendelse af forretningsorden for årsmødet: godkendt.
3. valg af stemmetællere: Gunnar Thomsen, Kristoffer Hansen, Marie Møller Foged foreslået og
valgt.
4. bestyrelsens beretning: blev fremlagt af sekretariatslederen og udover de nævnte punkter i den
skriftlige beretning, blev bla. erfaringerne med Den Mobile Medieskole og det pågående arbejde
med opdatering af internetportalen lrtv.dk gennemgået. Forsamlingen efterlyste bedre vejledning og ikke mindst en lettere tilgængelig hjemmeside fra Radio- og TV-Nævnets sekretariat.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. indkomne forslag: ingen forslag var indkommet.
6. godkendelse af revideret regnskab: debat om at finde mere passende sikring af årets overskud.
Kommende bestyrelse pålægges at undersøge dette nærmere. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: budget 2018 blev enstemmigt vedtaget. Forslag til
kontingent 2018 enstemmigt vedtaget efter en debat om løsningsforslag af problematikken omkring radioernes viderespredning i kabelanlæg. Dette tages op med Samvirket for Lokale Radiofonier.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer: Magnus Vejleskov, 0TV, Mathias Dahl Midtjysk TV er på valg
og genopstiller. Niels Holst Syddjurs Lokalradio opstiller. Alle blev enstemmigt valgt.
9. valg af bestyrelsessuppleanter: Preben Sørensen Albertslunds Nærradio genopstillede og blev
enstemmigt valgt som 1. suppleant, Jonas Berg Radio Odsherred og Ole Mark Jensen Radio Vesterbro opstillede som hhv. 2. og 3. suppleanter og blev enstemmigt valgt.
10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen Radio Rønde
genopstillede som kritisk revisor og Peter Mathiasen fra Midtfjord Radio som dennes suppleant.
Begge enstemmigt valgt. Firmaet Beierholm valgt som ekstern revisor.
11. eventuelt: mange forskellige forslag blev drøftet, herunder forslag om en større synliggørelse af
særligt de enkelte medier i deres lokalområde, men også større synliggørelse af organisationen.
FNs årlige Radiodag den 13. februar og Kulturmødet på Mors er begivenheder der med fordel
kan arbejdes videre med. Ligesom internetportalen lrtv.dk med fordel kan videreudvikles og
markedsføres således at lytterne og seerne nemmere kan finde den ikkekommercielle station i
deres lokalområde.
Dirigenten afsluttede mødet med at takke for god ro og orden og de deltagendes engagement samt
ikke mindst gode ideer.

