Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat fra Årsmødet den 22. april 2012
Formand Bård Hornekær bød velkommen og foreslog Preben Poulsen og Bård Hornekær som dirigenter. De belv enstemmingt valgt og overtog den videre konstituering efter at have konstateret at
Årsmødet er lovligt indkaldt.
Dagsorden
1. valg af dirigenter og referenter; Preben Poulsen og Bård Hornekær som dirigenter. Bruno
Schwede optager Årsmødet elektronisk. Gitte Thomsen udarbejder skriftligt referat.
2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet; den udsendte forretningsorden blev godkendt.
3. valg af stemmetællere; Bruno Schwede, Preben Sørensen og Brian Følle Petersen blev foreslået og valgt.
4. Bestyrelsens beretning; Gitte Thomsen aflagde bestyrelsens mundtlige beretning, der udover at
kommentere den udsendte skriftlige beretning også omhandlede SLRTV’s kommende mediepolitiske forslag. Bestyrelsen foreslår, at samarbejdet med de øvrige organisationer i SAML fortsættes og at det er i dette forum, SLRTV primært arbejder mediepolitisk. Den efterfølgende debat omhandlede bl.a. problematikken med den udbredte kassetænkning i tilskudssystemet, samt
forslag til eventuelle ændringer af kriterier for at modtage driftstilskud fra Kulturministeriets
pulje til ikke-kommercielle medier. Beretningen og arbejdsplanen for det kommende år blev
enstemmingt vedtaget.
5. Indkomne forslag; der var fra bestyrelsen indkommet forslag til vedtægternes § 2, litra a samt
§ 3, litra a, at der indsættes ”samt IP-baserede netmedier.” Forslaget blev efter en debat trukket
af bestyrelsen, der til næste årsmøde skal udarbejde en definition af ”ikke-kommerciel IPbaserede netmedier”. Derudover var der forslag til § 6, litra a og litra b. Forslag til litra b om at
årsmødet nedsætter et ”Integrationsudvalg”. Forslag til litra b blev behandlet føst, idet forslag til
litra a er en følge af vedtagelsen af forslaget til litra b. Forslaget blev vedtaget, dog med den betingelse, at udvalget finder et bedre navn end ”Integrationsudvalg”. Årsmødet vedtog at vælge
formand til dette udvalg, således at udvalget kan gå i gang med det samme. Rui Monteiro fra
Aarhus Global Media blev foreslået og valgt som formand for udvalget.
6. godkendelse af revideret regnskab; det udsendte og reviderede regnskab blev godkendt.
7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent; det udsendte forslag til budget for 2012 blev
godkendt. Forslag til kontingent blev godkendt, herunder nedsættelse af en kontingentkommission, der får i opdrag at udarbejde et mere ensartet kontingent for SLRTV. Dette ændrede kontingent skal træde i kraft fra Årsmødet 2014. Kontingentkommissioen skal således udarbejde
forslag til vedtagelse på årsmødet i 2013. Forslag om at kassereren Gitte Thomsen, Preben Sørensen fra Albertslund Nærradio og Bruno Schwede fra Vesterbro Lokal Radio udgør udvalget.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer; følgende var på valg; Jørgen Pedersen fra Radio Kattegat,
Petter Sommerfelt fra N-TV og Ole Mark Jensen fra Vestrebro Lokal Radio, Ole Mark Jensen
ønskede ikke genvalg. Niels Peter Arskog fra Radio Mølleå opstillede, og blev valgt sammen
med Jørgen Pedersen og Petter Somemrfelt.
9. valg af bestyrelsessuppleanter; Evald Lauridsen fra Radio Mælkebøtten, Ole Mark Jensen fra
Vesterbro Lokalradio samt Per Børmer fra Radio Jazz opstillede, alle blev valgt i nævnte rækkefølge.
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10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor; Brian Følle Petersen fra Radio
Rønde blev genvalgt til kritisk revisor. Peter Mathiesen fra Kanalen FM genvalgt som kritisk
revisorsuppleant. Firmaet BEIERHOLM valgt som ekstern revisor.
11. Eventuelt; intet til punktet, hvorefter formanden afsluttede mødet.
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