Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet

Invitation til Medieseminar for ikke-kommercielle stationer
Lørdag den 21. april april 2018 arrangerer SAML et medieseminar for alle ikkekommercielle lokale radiostationer og TV-stationer i MUX 1.

Seminaret foregår på Danhostel Ishøj, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj. Seminaret
starter lørdag kl. 13.00 og afsluttes med middag kl. 19.00 – søndag afholder
SLRTV sit ordinære Årsmøde samme sted.
Deltagergebyr er kr. 600,- som dækker lokaleleje, forplejning og rejserefusion.
Tilmelding skal ske til SAML’s sekretariat, Søndergade 12, 1. Postboks 1221 9100
Aalborg. Tlf. 9813 9681. email saml@saml.dk
Deltagergebyr skal indbetales på SAML’s konto i Nordea, reg. nr. 9163, ktnr. 3487
987 920. Husk at skrive navn og hvilken station, du kommer fra.
Formålet med seminaret er primært at debattere kommende mediepolitiske forlig,
ikke mindst hvilke ønsker har vi, de ikkekommercielle medier, til dette forlig.
Kulturminister Mette Bock, LA, skulle efter sigende efter påske offentliggøre
regeringens udspil til forlig, så vi kender endnu ikke indholdet af det.
Men vi ved, at vi under alle omstændigheder har ønsker til forliget, så derfor har
vi allerede inviteret kulturministeren og en række mediepolitiske ordførere for at
blive klogere på, hvilken fremtid de hver i sær forestiller sig for de
ikkekommercielle.
Derudover vil vi bruge lidt af lørdagen til at orientere om bl.a. den nye
persondataforordning, der træder i kraft i løbet af maj 2018.
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Foreløbig program

Radio- TV-seminar 21. og 22. april 2018
Lørdag
Kl. 13.00 – 15.00
Mediepolitisk høring om kommende mediepolitiske forlig.
Kl. 15.00 – 15.30
Pause
Kl. 15.30 – 16.30
Oplæg om persondataforordningen.
Kl. 16.30 – 16.45
Kort pause
Kl. 16.45 – 18.30
Oplæg om ophavsretslige spørgsmål af relevans for ikkekommercielle radioog tv-stationer.
Kl. 19.00 – 20.00
Middag
Søndag,
Kl. 09.00 – 12.30
Årsmøder.
Kl. 12.30 – 13.00
Afslutning
Kl. 13.00
Frokost og afrejse.

