Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat af Årsmøde den 21. juni 2014 i Hobrohuset, Den Gamle By Århus
Sekretariatsleder Gitte Thomsen bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte, og foreslog Evald Lauridsen som dirigent, der modtog valget. 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 som referent
(det skriftlige) og Bruno Schwede til det elektroniske.
2. godkendelse af forretningsorden: godkendt.
3. valg af stemmetællere: Mogens Rimm, Rui Monteiro og Bruno Schwede blev foreslåede og
valgt.
4. Bestyrelsens beretning: Gitte Thomsen aflagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning,
der supplerede den skriftlige. Den efterfølgende debat drejede sig bl.a. om ny-ordningen for tv
og dens konsekvenser, dens gode og dens mindre gode sider. Derudover drejede debatten sig
også om den fælles internetportal, mulighederne for kurser både for radio og tv medarbejdere
samt ikke mindst det kommende medieforlig. Beretningen blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag: ingen forslag var indkommet.
6. Godkendelse af revideret regnskab: kassereren fremlagde regnskabet som efterfølgende blev
enstemmigt vedtaget.
7. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent: kassereren fremlagde begge, som begge blev enstemmigt vedtaget.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer: følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Petter Sommerfelt,
Jørgen Pedersen og Niels Peter Arskog, alle genopstiller. Derudover opstillede Jakob Kryger fra
Nærsyn. Følgende blev valgt: Jørgen Pedersen med 13 stemmer, Petter Sommerfelt med 12
stemmer og Jakob Kryger med 11 stemmer. Niels Peter Arskog opnåede 1 stemme.
9. valg af bestyrelsessuppleanter: følgende opstillede: Gunnar Thomsen, Ole Mark Jensen og Per
Børmer. Alle blev valgt i nævnte rækkefølge.
10. Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen opstillede som
intern revisor og blev valgt. Peter Mathiasen som dennes suppleant og blev valgt. Firmaet BEIERHOLM foreslået som ekstern revisor og blev valgt.
11. eventuelt: her udspandt sig en længere debat om styrkelse af det nordiske samarbejde på forslag
fra tidligere kursister på Førstehjælpskurset afholdt i Jyderup i marts. Intet kan besluttes, men
forsamlingen bakkede stærkt op om ideerne og opfordrede forslagsstillerne til at gå aktivt ind i
dette arbejde. Det indvilligede de i. Sekretariatet følger op på dette.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

