Handlingsplan maj 2006 – april 2007
Det er Sammenslutningens formål at arbejde for en styrkelse af ytringsfrihed
gennem at sikre en mangfoldighed af ikke-kommercielle lokale radio- og TVstationer i Danmark, (§2).
For at sikre denne mangfoldighed har vi sat os som mål at;
1

Øve indflydelse på mediepolitiske beslutninger.

2

Højne kvaliteten i de ikke-kommercielle lokale elektroniske medier.

3

Styrke nærdemokratiet.

4

Få ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer anerkendt som folkeoplysende
virksomhed.

5

Arbejde for at bedre de politiske og økonomiske levevilkår for ikke-kommercielle lokale
radio- og tv-stationer.

6

Fortsætte og udvikle paraplyorganisationen Sammenslutningen Af Medier i
Lokalsamfundet, SAML.

7

Oprette en ungdomsorganisation.

1

Øve indflydelse på mediepolitiske beslutninger.
Sammenslutningen har som en af sine hovedopgaver at påvirke den mediepolitiske
lovgivning sådan, at denne også tilgodeser de ikke-kommercielle lokale radio- og tvstationers interesser.
Tendensen indenfor det mediepolitiske område er en større og større grad af
kommercialisering med deraf følgende ensretning af medierne. Denne tendens er det
Sammenslutningens opgave at modvirke. Dette gøres bedst ved at styrke de ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationers position og engagement i det lokale samfund.
Sammenslutningen skal holde skarpt øje med lovinitiativer og anden udvikling, der
berører vort område, og gennem påvirkning af politikerne søge at få størst mulig
indflydelse på fremtidens lovgivning.
Sammenslutningen skal holde politikerne fast på de oprindelige intentioner bag loven om
lokale radio- og tv-stationer.

2

Højne kvaliteten i de ikke-kommercielle elektroniske medier.
Hvis lokal radio og tv skal fungere som en aktiv og engagerende del af det lokale
samfund og på den måde styrke og videreudvikle demokratiet, kræver det, at der
produceres udsendelser af høj kvalitet.
At højne kvaliteten af de lokale mediers udsendelser er for Sammenslutningen et
vekselspil mellem medlemmerne og Sammenslutningen.

Sammenslutningen vil derfor arbejde på at oprette og drive en mobil medieskole
målrettet de ikke-kommmercielle lokale radio- og tv-stationers behov.

3

Styrke nærdemokratiet.
Sammenslutningen vil arbejde for at styrke nærdemokratiet ved at styrke arbejdet med at
producere debatprogrammer og udsendelser med udgangspunkt i det lokale område.

4

Få ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer anerkendt som
folkeoplysende.
Det folkeoplysende arbejde er - og har altid været - et væsentlig element for dannelsen og
videreudviklingen af det danske folkestyre.
De lokale ikke-kommercielle elektroniske medier er et væsentligt værktøj til at
vedligeholde denne tradition.
Sammenslutningen vil arbejde for, at lokale ikke-kommercielle radio- og tv-stationer får
status som folkeoplysende virksomhed.

5

Arbejde for at bedre de politiske og økonomiske vilkår for ikkekommercielle lokale radio- og tv-statiner.
Sammenslutningen vil arbejde for at nedbringe medlemsstationernes
udgifter i forhold til institutioner som KODA og Gramex m.v., fordi Sammenslutningen
mener, at afgiften til ophavsretsorganisationer skal stå i relation til det faktiske lyttertal
og ikke i forhold til hvor mange indbyggere, der er i sendetilladelsesområdet.
Sammenslutningen kan yde økonomisk støtte til advokatbistand, hvis
medlemsstationerne har problemer af principiel karakter.

6

Fortsætte og udvikle paraplyorganisationen Sammenslutningen Af Medier
i Lokalsamfundet, SAML.
Sammenslutningen ønsker at fremme ligeværdige arbejdsbetingelser for alle ikkekommercielle lokale elektroniske medier.
For at nå dette mål er Sammenslutningen medlem af SAML, der koordinerer arbejdet
mellem ikke-kommercielles landsdækkende organisationer, samt hvor det er
hensigtsmæssigt samarbejder med de kommercielles landsdækkende organisationer.

7

Oprette en ungdomsorganisation.
Sammenslutningen ønsker at fremme udviklingen i stationernes ungdomsarbejde.
For at nå dette mål oprettes en ungdomsorganisation med navnet SLRTV-U hurtigst
muligt.

