Referat af SLRTV’s Årsmøde den 28. april 2007
Mødet startede kl. 11.00 med velkomst ved bestyrelsesformand Bård Hornekær (BH), derefter
foretoges en præsentationsrunde blandt deltagerne, hvor afbud fra Ole Mark Jensen, Vesterbro Lokalradio blev noteret.
Resten af formiddagen var afsat til et oplæg om Oplys Demokratiet, en kampagne igangsat af
Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).
Christine Seestoft, DFS’s projektleder var inviteret som oplægsholder, men var forhindret. Derfor
indledte Preben Poulsen og Bruno Schwede om kampagnen Oplys demokratiet. SLRTV’s engagement i DFS ses i forståelsen af Lokalradio- og tv-stationers arbejde som relaterede til folkeoplysning. Hvordan får man mest muligt demokrati? Uden aktive medborgere heller ikke noget demokrati.
Demokratiets dag – Grundlovsdag 5. juni 2007.
En aktiv debat mellem folk på gadeplan - " Walk and Talk" Download af sketch fra 3. maj. 2007 på
hjemmesiden www.dfs.dk

Det ordinære Årsmøde startede kl. 13.00
Ad 1. Valg af dirigent(er) og referent(er)
Gitte Thomsen (GT)og Preben Poulsen (PP) og Anne W. Christensen
Ad 2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet
Godkendt
Ad 3. Valg af stemmetællere
Søren Olsen - Albertslund Nærradio, Jan Petersen - Radio Vest og Peter Mathiasen - Frederiks d. 7' Kanal
Ad 4. Bestyrelsens beretning
Formanden for SLRTV Bård Hornekærs redegørelse for afgørende begivenheder på medieområdet samt SLRTV’s indsats i det forgangne år samt Gitte Thomsens redegørelse for forhandlingerne omkring ophavsrettigheder og den kommende kollektive aftale med Gramex
og vederlag til KODA hidrører bestyrelsens beretning. SLRTV har altid været fortaler for at
der skulle beregnes efter faktisk lytning / seertal og for kommercielle stationer også omsætning. SLRTV er via sit medlemskab tilknyttet samarbejdsforaet Projekt Betalingsprincipper,
der omfatter samtlige brugere af ophavsretsligt beskyttet musik og fremførelser. SLRTV’s
(og SAML’s) udspil til aftale for de ikke-kommercielle radiostationer er, at der max skal betales for 2 % af lyttergrundlaget i et givet lokalområde, og at alle stationer, der er tilskudsberettiget fra Kulturministeriets pulje til ikke-kommercielle stationer, anerkendes af Gramex
som ikke-kommerciel og derfor kun skal betale den lavere sats, pt. er musikprocenten afgørende 50 % udgør i øjeblikket den magiske grænse. Gramex vil pt. kun forhandle om radiostationers vederlag. Forholdene for TV-stationer tages op senere.

1

NB: Fire klummeskribenter i turnus på Stig Hartvigs Radionyt.com. Gitte Thomsen er en af
de fire.
Organisationen skal styrkes, hvilket fremgår af handlings- og arbejdsplan, og navnlig skranter økonomien. Foreningen har ikke længere gratis kontorelever i praktik, så meget desto
mere er arbejdskraft krævet i SLRTV’s administrative sekretariat. Hjemmesiden skal opdateres og vedligeholdes, hvilket vil ske i løbet af majmåned. Hensigten er, at medlemsbladet
"NIELS" skal udkomme igen, hvilket ligeledes skal ses som et forsøg på at styrke SLTRV.
Kommentarer til medlemsbladet, økonomien i organisationen i forhold til porto taler for et
medlemsblad pr. mail; men det modsatte synspunkt blev der også talt for, uagtet at økonomien ser ud, som den gør. Mange informerer ikke sekretariatet om, at de ændrer emailadresse. De fleste kontakter etableres dog via hjemmesiden.
Erik Meistrup (EM):
Fokusering i de kommende forhandlinger; UTV- serie af tv-stationer, Ekstrabladets artikel
om genudsendelse, digitaliserings forsøg, at få fjernet station NEXT og få den lagt det over i
filmforliget- rugekassetræning for kommende filmfolk, kunne det være hensigtsmæssigt at
få lavet en egentlig public service lov? I stedet for kravet om at de ikke-kommercielle igen
skal skrives ind i loven? En decideret public service lov vil gøre det lettere at placere et
"Must Carry-Krav". SBS, TV2 laver den ene tv-station efter den anden, hvilket presser de
lokale ikke-kommercielle TV-stationer ud af kabelnettene.
GT:
Lobbyarbejde over for kulturpolitiske ordførere og Folketingets Kulturudvalg, således at
disse og andre af opgaverne i arbejdsplanen kan realiseres, (ændring af bekendtgørelsen).
BH:
Lovbestemt "must carry" og public service lov.
EM:
TV-området blev behandlet i går i folketingspolitisk regi. Lokal-tv tænkes placeret sammen
med døve-tv. EM mener, at ordningen gældende for 2009 bliver vedtaget inden udgangen af
juni. Den udsendte handlings- og principprogram samt årsplan indgik i beretningsdiskussionen.
Beretningen: Enstemmigt godkendt
Handlings- og Principprogram: enstemmigt godkendt
Årsplan med ovenstående kommentarer fra EM: enstemmigt godkendt.
Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemsstationer
Forslag 1;
Radio Rønde § 4 vedr. Årsmødet og dets afholdelse rent geografisk - generel enighed om, at
det er en god idé, men at skrive det ind i vedtægterne medfører, at vi således fastlåses til et
bestemt sted, f.eks. kan jubilæumsfest i 2009 og i den forbindelse årsmødet ikke holdes i
Aalborg. Efter en debat blev følgende ændring vedtaget:
§4 litra b: ….. Det tilstræbes at årsmødet afholdes skiftevis på Sjælland og i Jylland og på
Fyn.
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Forslag 2;
Bestyrelsens forslag, § 4, litra g; Dagsorden for Årsmødet skal mindst omfatte følgende
punkter, pkt. 1-11tilføjes et nyt punkt 5,: Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan og Handlingsog Principprogram således at dagsordenen mindst omfatter pkt. 1-12. Vedtaget.
Forslag 3;
Forslag til vedtægtsændring § 2, litra c: " er medlem af paraplyorganisationen Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet og Dansk Folkeoplysnings Samråd og kan i øvrigt samarbejde med de andre landsdækkende organisationer, når det fremmer SLRTV’s interesser."
Vedtaget. Konsekvensrettelse heraf i vedtægternes § 2; Andet litra a,b ændres til litra c,defterfølgende ændres litra c og d til litra e og f.
Forslag 4;
fremsat under debatten og godkendt af forsamlingen, ændres § 10 litra b til: Det tilstræbes,
at NIELS udkommer etc. Vedtaget.
Ad 6. Godkendelse af revideret regnskab
GT: Aktiver, andre tilgodehavender: Kabelvederlag vedr. 2005 – burde være indgået i 2006,
men af forskellige årsager først indgået i 2007. Af regnskabstekniske årsager indtægtsføres i
det år indtægten vedrører.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 7. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent
GT: SLRTV ser ud til at gå bedre tider i møde.
Lønstigning: Indeholder ansættelse af kontorelev, forudsat at det sker i samarbejde med
SAML.
Bestyrelsen bemyndiges til i 2007 at udskrive et ekstraordinært kontingent lydende på kr.
500,- per medlem. Det ekstraordinære kontingent medtages i budgettet.
Derefter blev budget og forslag til kontingent enstemmigt vedtaget.
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg; Bård Hornekær, Gitte Thomsen, Preben Poulsen, Bruno Schwede – alle genopstiller. Og alle blev valgt.
Ad 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Alle suppleanter er på valg og alle genopstiller i nævnte rækkefølge;
1. Ole Mark Jensen
2. Anne Wilsted Christensen
3. Per Børmer
Alle blev valgt.
Ad 10. Valg af kritiske revisor
Niels Jönsson genopstillede og blev valgt. Og som dennes suppleant genopstillede Brian F.
Pedersen og blev valgt. Som ekstern revisor genvalgtes firmaet Mortensen & Beierholm.

3

Ad 11. Eventuelt
Det er godt med noget mere fri snak om f.eks.: Strategi, værktøjer, replanlægning af fmbåndet. Seminaret i efteråret 2006 var givende. Det handler om synliggørelse, ikke mindst
i lyset af strukturreformen og kommuneplanlægningen. Indeholdt i handlings- og princip
programmet ligger idéen om afholdelse af workshops / seminarer for at samle medlemmerne

Referent

Anne W Christensen

dirigent

Gitte Thomsen
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