Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat fra Årsmøde lørdag den 25. maj 2013
Sekretariatsleder Gitte Thomsen bød velkommen til de delegerede og til gæsterne Court Østerberg
og Lea Rosfort fra hhv. Samarbejdsforum for Lytter- Seerne, SLS, og Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, ARF Multimedier.
SLRTV’s mangeårige næstformand Preben Poulsen, som afgik ved døden den 15. april 2013, blev
mindet.
Evald Lauritsen blev foreslået og valgt som dirigent, hvorefter han overtog den videre konstituering
efter at forsamlingen havde anerkendt Årsmødets lovlighed.
Dagsorden
1. valg af dirigent(er) og referent(er): Evald Lauridsen som dirigent. Gitte Thomsen forslået og
valgt som dirigent (det skriftlige referat), og Ole Mark Jensen forestår det elektroniske referat.
2. godkendelse af forretningsorden for Årsmødet: godkendt.
3. valg af stemmetællere: Petter Sommerfelt, Per Rubak og Abraham Kopenhagen blev foreslået
og valgt som stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning: da formanden var sygemeldt aflagde Gitte Thomsen bestyrelsens
mundtlige beretning, herunder at redegøre for bestyrelsens overvejelser om at udsende en ultrakort skriftlig beretning, idet samtlige høringssvar og henvendelser vedrørende mediepolitikken
kan findes på SLRTV’s (og SAML’s) hjemmesider. SLRTV udtaler sig mest i SAML’s navn,
idet denne paraplyorganisation fuldt ud dækker SLRTV’s synspunkter. Den mundtlige beretning
var primært om den ny-ordning for de ikke-kommercielle elektroniske medier, som blev igangsat af Kulturstyrelsen i efteråret 2012. Styrelsens udredningsarbejde er et resultat af den mediepolitiske delaftale fra september 2012, hvori der er politisk enighed om at afsætte midler til etsådant udredningsarbejde. Formålet med dette er at finde en ordning, der kan imødegå det omfattende tilskudsrytteri, der har foregået de senere år. SLRTV har via SAML deltaget aktivt i
Styrelsens møder og har undervejs bidraget med skriftlige høringssvar til Styrelsen samt henvendelser til Folketingets Kulturudvalg, de mediepolitiske ordførere og de skiftende kulturministre. SLRTV støtter fuldt op om intentionerne i udredningsarbejdet, det er noget SLRTV (via
SAML) har arbejdet for i flere år. Men der er flere uhensigstmæssigheder i de forslag, der er
kommet fra Styrelsen. SLRTV vil fortsat følge arbejdet nøje og vil i sær forsøge at hindre den
påtænkte reduktion af tv-sendetilladelser i regioner – i særlig grad i region hovedstaden. GT foreslog, at der sendes en skrivelse til minister og ordførere, hvori vi foreslår at tv-stationernes
sendetilladelser administrativt forlænges til udgangen af 2014 (samtidig med udløbet af Medieforliget), og at ny-ordningens foreslåede definition på lokalt indhold: der skal produceres fra, til
om/med borgerne i sendetilladelsesområdet, indføres fra 1. januar 2014 for både radio- og tvforetagender. Det er vores opfattelse, at denne definition vil stoppe hovedparten af tilskudsrytteriet. Hvilket alt andet lige er hovedformålet med ny-ordningen. Derudover orienterede GT om
status for den fælles internetportal for de ikke-kommercielle radiostationer. SAML’s ansøgning
er godkendt af Kulturministeriet og Kulturstyrelsen har udarbejdet tilsagnsskrivelse, så arbejdet
med at designe og oprette portalen kan gå i gang. I den efterfølgende debat var der enighed om
at den nævnte skrivelse til politikere m.fl. skal afsendes. ARF-Multimedier bakkede op om disse
synspunkter og vil formentlig støtte vores forslag. Derudover kom debatten ind på de forskellige
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problematikker stationerne står overfor pt.: eventuel overgang til DAB med lukning af FMbåndet til følge med mere. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag: ingen forslag var indkommet.
6. godkendelse af revideret regnskab: kassereren fremlagde regnskabet, der efterfølgende blev
enstemmigt vedtaget.
7. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent: forslag til budget blev enstemmigt vedtaget. Forslag til kontingent blev efter en debat enstemmigt vedtaget.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer: følgende var på valg: Bård Hornekær, Evald Lauridsen, Bruno
Schwede og Gitte Thomsen. Alle genopstiller og blev valgt.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter: Ole Mark Jensen, Jørgen Dailam Nguyen og Per Børmer opstillede og blev valgt i nævnte rækkefølge.
10. Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen opstillede som
kritisk revisor og blev valgt. Peter Mathiasen opstillede som dennes suppleant og blev valgt.
Firmaet BEIERHOLM blev foreslået og blev valgt.
11. eventuelt: Lea Rosfort fra ARF-Multumedier orienterede om en høring om public service, som
afholdes af Kulturministeriet den følgende torsdag, og opfordrede de, der kunne til at deltage i
høringen. En høring, der ikke er indbudt offentligt til. Enighed derudover, at det vil være en god
ide, at SAML arrangerer en mediepolitisk høring i løbet af efteråret (september).

