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Dagsorden

1 Valg af dirigent(er) og referent(er)

2 Godkendelse af forretningsorden for årsmødet

3 Valg af stemmetællere

4 Bestyrelsens beretning

5 Indkomne forslag

6 Godkendelse af revideret regnskab

7 Bestyrelsens forslag til budget og kontingent

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

9 Valg af bestyrelsessuppleanter

10 Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor

11 Eventuelt
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Forslag til forretningsorden

1. Årmødet vælger to dirigenter samt to referenter til beslutningsreferat. Desuden
optages hele det ordinære møde på bånd, så sekretariatet senere kan udskrive et
forhandlingsreferat. Beslutningsreferatet underskrives af dirigenter og referenter.
Desuden vælges tre stemmetællere.
2. Dirigenterne kan, hvis forholdene taler for det, begrænse taletiden og erklære
afslutning af en debat med de, som er optegnet på talerlisten.
3. Dirigenterne kan, hvis forholdene taler for det, suspendere mødet og sende et
kompliceret og diskutabelt forslag i gruppearbejde i et af dirigenterne fastsat
tidsrum.
4. Alle medlemmer og indbudte gæster har taletid.
5. Hver medlemsstation har 1 stemme. Beslutning tages ved simpelt stemmeflertal.
Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre 1/3 af de fremmødte stationer
ønsker skriftlig afstemning. Stemmeretten kan kun udøves af stationer, der har
forevist gyldigt bevis på medlemskab.
6. Forslag til udtalelser kan fremsættes skriftligt på mødet.
7. Ved stemmelighed omkring forslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed, hvor
det er afgørende for personvalg, foregår der omvalg mellem de kandidater, der står
lige. Er der ved fornyet afstemning igen stemmelighed, afgøres valget ved
lodtrækning.
8. Ordet til forretningsorden kan tildeles i følgende tilfælde; for dirigenters
afsættelse, for afslutning af debatten, for at gå videre til næste punkt, for
begrænsning af taletiden eller suspendering af årsmødet.
9. Forslag til forretningsorden skal ufortøvet stilles til afstemning.
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SLRTV- politisk beretning
Beretning for 2009 vil adskille sig fra tidligere års beretninger, idet bestyrelsen for SLRTV på sit
møde den 22. januar 2010 besluttede, at beretningen for 2009 ikke skal være så voluminiøs som
tidligere.
Det betyder konkret, at der ikke vil blive udsendt bilag med beretningen, eventuelle bilag kan
rekvireres ved kontakt til sekretariatet.
Årsagen til denne ændring er den enkle, at det er en bekostelig affære at kopiere og udsende så
omfattende en beretning.
Men 2009 er også et år, hvor der ikke er så mange bilag at udsende, idet beretning 2008 indeholdt
en del bilag, der rækkede ind i 2009. Det skyldes naturligvis den store og omfattende omlægning på
TV-området ifbm. digitaliseringen af TV.
Så i 2009 har bestyrelsen brugt det meste af sin tid på digitalisering og omlægning af lokaltv til
regional og landsdækkende TV. Dette sidste er også årsagen til, at der vil være forslag til
vedtægtsændringer for SLRTV.
Så har implementeringen af den nye aftale med Gramex slugt store dele af sekretariatets tid, samt at
sekretariatet den 15. oktober 2009 flyttede til nye og bedre lokaler – dog stadig i Aalborgs midtby.

Aftalerne med KODA og Gramex
Som nævnt i beretningen for 2008 indgik
SLRTV i juni 2008 en aftale med KODA om
betingelserne for betaling af vederlag til
KODA fra de ikke-kommercielle lokale
radiostationer. Dette er der ikke så meget nyt
at sige om, aftalen er stadig gældende.

Anderledes ser det ud i forholdet til Gramex.
Også her indgik vi en aftale, dog ikke som
SLRTV alene. Aftalen med Gramex er
mellem Sammenslutningen Af Medier i
Lokalsamfundet, SAML, som foruden
SLRTV omfatter FAEM, IASTAR, DL og
LTVS.

Pga. den store usikkerhed på tidspunktet for
aftalens indgåelse om det kommende scenarie
for Tv-stationerne var KODA ikke instillet på
at indgå en aftale om vederlagsbetaling fra de
ikke-kommercielle TV-stationer. Der blev
derfor indgået en hensigtserklæring om, at når
digitaliseringen var faldet på plads i efteråret
2009, ville KODA tage kontakt til SLRTV og
vores samarbejdspartner FAEM mhbp. at få
lavet en aftale gældende for TV-stationerne.

Også Gramex ville dog gerne vente med
aftalen for TV-stationerne indtil vi i efteråret
2009 kunne se, hvilke sendetilladelses
områder TV-stationerne fik, og dermed bedre
vurdere hvad det ville kunne komme til at
betyde for deres vederlagsbetaling til Gramex.
Men heller ikke med Gramex blev det til
noget i efteråret 2009, vi måtte ind i 2010 før
det lykkes at få en aftale på plads.

Det er nu blevet forår 2010 og vi venter stadig
på, at KODA skal henvende sig.
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Da der stadig er en hel del problemer for TVstationerne ifht. at de kan nå ud i de områder,
de har sendetilladelse i, og dvs. enten i en
region eller landsdækkende, og da de ikkekommercielle TV-stationer ikke er omfattet af
must carry, hvilket naturligvis også forringer
deres udbredelse, er det aftalt med Gramex, at
for 2010 beholder TV-stationerne det
dækningsområde de havde i 2009.

Som nævnt indledningsvist blev der brugt en
del tid på sekretariatet på at få Gramex-aftalen
ført ud i det praktiske liv. Idet det er SAML
der nu indhenter de årlige erklæringer fra
medlemsstationerne samt fakturerer de
enkelte medlemmer.
Internt i SAML er arbejdsfordelingen således,
at arbejdet med at indhente erklæringer og
registrere dette foregår i SLRTV’s sekretariat
(der i parentes bemærket også er SAML’s
sekretariat), medens det er FAEM’s
sekretariatet, der efterfølgende fakturerer de
enkelte stationer. Efter nogle indkørings
besværligheder ser det nu ud til, at ordningen
er ved at være godt indarbejdet.

For de stationer, der først er begyndt at sende
per 1. november 2009, er det aftalt med
Gramex, at de får samme dækningsområde,
som de øvrige stationer i det område, de er
beliggende i. Det giver lidt forskellige
dækningsområder – også til stationer, der
sender i samme område. Men da de fleste TVstationer sender færre timer i 2010 og har en
lavere musikprocent i 2010 end de havde i
2009, bliver vederlaget til Gramex ikke større
end det var i 2009.

Mediepolitikken i øvrigt
Som nævnt indledningsvist – og i sær nævnt i
beretningen for 2008 – blev 2009 præget af
digitaliseringen af TV, herunder at de ikkekommercielle TV stationer ikke længere er
lokale, men nu regionale og sågar
landsdækkende.

Daværende kulturminister Carina Christensen
svarede Folketingets Kulturudvalg, at kravet
om must carry for de ikke-kommercielle Tvstationer aldrig har været rejst i ordfører
kredsen under vejs i forhandlingerne om
digitalisering af TV.

I beretningen for 2008 er optrykt en række af
de høringssvar, SLRTV via vores
medlemskab af SAML afgav i foråret 2009 til
Kultuministeriet, samt referat af vores
henvendelser til Folketingets Kulturudvalg og
de mediepolitiske ordførere. Vi vil derfor ikke
komme nærmere ind på dette i denne
beretning. (Beretning 2008 kan ses på
SLRTV’s hjemmeside).

Dette står SLRTV’s bestyrelse fuldstændig
uforstående overfor, idet vi siden 2006, hvor
must carry for de ikke-kommercielle TVstationer blev fjernet, gentagne gange i både
høringssvar og direkte til Folketingets
Kulturudvalg samt overfor de mediepolitiske
ordførere har gjort opmærksom på, at dette er
et ”must” for de ikke-kommercielle Tvstationer.

Digitaliseringen af TV trådte som bekendt i
kraft den 1. november 2009, og nogle af de
helt store hurdler i den forbindelse er, at det
ikke lykkes os at få must carry genindført for
de ikke-kommercielle TV-stationer.

Senest i et høringssvar afgivet til kultur
ministeriet;
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
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Aalborg, den 30. september 2009

Venlig hilsen

Udkast til bekendtgørelse om fordeling af
billedprogrammer i fællesantenneanlæg
– j.nr. 2004-16090-7

Gitte Thomsen
sekretariatsleder

Vi er i øvrigt ikke de eneste, der gentagne
gange har rejst denne problematik overfor de
politiske beslutningstagere. Også vores
samarbejdspartnere i Samarbejdsforum for
Lytter-Seere, SLS, samt Det Ny Public
Serviceråd, PSR, har ligeledes i deres
høringssvar til ministeriet nævnt dette. For
ikke at nævne de mange TV-stationer rundt
om i landet, der også har gjort politikerne
opmærksomme på dette.

Sammenslutningen Af Medier i
Lokalsamfundet, SAML, har følgende
kommentar til udkastet;
Kapitel 1, § 1;
- der tilføjes efter ”de regionale
programmer” i linie 2, samt programmer
fra de ikke-kommercielle regionale TVstationer, ”der er bestemt....”, og efter ”og
TV2/Danmark A/S” tilføjes samt
programmer fra de ikke-kommercielle
TV-stationer, der har en landsdækkende
sendetilladelse.

Derudover er der også stadig et uløst problem
med sendeomkostningerne. De er ganske
enkelt for høje ifht. det tilskud, hver TVstation max kan modtage. Det lykkes SAML
at få en ekstrabevilling gennem Folketinget på
7,5 millioner til dækning af en del af de
omkostninger, DIGI-TV opkræver for
transmission af signalet for de ikkekommercielle TV-stationer. Pengene gik
direkte til DIGI-TV.

Således at den samlede §1 får følgende
ordlyd;
- Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at
der i anlægget sker fordeling af tvkanalerne DR1 og TV2, herunder de
regionale programmer samt programmer
fra de ikke-kommercielle regionale TVstationer, der er bestemt til modtagning i
det pågældende område, og
tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra
DR og TV2/DANMARK A/S samt
programmer fra de ikke-kommercielle
TV-stationer, der har en landsdækkende
sendetilladelse. Forpligtelsen til at fordele
TV2 gælder ikke, såfremt
kulturministeren udnytter bemyndigelsen i
§ 38 a, stk. 2, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed.

Ikke nok til at løse hele problemet – men dog
bedre end ingenting.
Men det helt store overskyggende problem er
stadig – at den samlede pulje på 48,8
millioner ikke er tilstrækkelig til at dække det
behov, der er for tilskud til de ikkekommercielle medier – både TV og radio.
Og slet ikke når der i forbindelse med
udstedelse af de nye sendetilladelser til TV i
efteråret 2009 blev givet tilladelse til i alt 220
ikke-kommercielle TV-stationer. Hvoraf vi
endnu engang kunne konstatere, at en lang
række udenlandske vækkelsesstationer fik
både sendetilladelse og tildelt driftstilskud.

Begrundelse for den foreslåede tilføjelse
er, at også de ikke-kommercielle TVstationer således igen bliver omfattet af
must carry reglerne. De ikkekommercielle TV-stationer er en vigtig
del af mangfoldigheden, og er med til at
sikre nærdemokratiet.

Hvordan dette kan lade sig gøre, står desværre
ikke hen i det uvisse. Hele miseren startede i
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2006 hvor den daværende kulturminister
Brian Mikkelsen fik kravet om lokale
programkrav ophævet. Det var blot en enkelt
lille linie i en bekendtgørelse, men denne lille
ændring har fået store konsekvenser, idet den
åbnede en ladeport af muligheder for de, der
ønskede at søge sendetilladelser ud over hele
landet, men ikke at producere lokale
programmer. Ganske vist er der siden sket
den stramning, at stationerne kun kan
modtage tilskud til programmer efter en
prioritering.

J.nr. 2004-22667-108, udkast til
bekendtgørelse vedrørende ikke-kommercielt
tv i MUX1
Sammenslutningen Af Medier i
Lokalsamfundet, SAML, har følgende
bemærkninger til det udsendte udkast af den
20. april 2009;
Generelt mangler der en paragraf, der
fastlægger, hvem der kan søge om
sendetilladelse til ikke-kommercielt TV i
MUX1. SAML mener, det skal præciseres, at
det er foreninger med det formål at udøve
ikke-kommerciel TV-virksomhed, der kan
søge, at hovedparten af bestyrelses
medlemmerne skal være bosiddende i den
region, der søges om sendetilladelse til.
Årsagen er de senere års uheldige udvikling,
hvor der søges om sendetilladelser til ledig
sendetid fra en samlet adresse, og der følgelig
ikke er en kreds af lokale personer, der er
involveret i hverken at producere eller
udsende TV fra det lokale / regionale område.

Men det store problem heri er, at der
nødvendigvis skal gå helt op til 15 måneder
før tilsynsmyndigheden kan konstatere om
den enkelte station lever op til kravene for
tilskuddet. Det får den fatale konsekvens, at
der bevilges midler til alle disse stationer, og
selvom det måske efterfølgende konstateres,
at stationen ikke har levet op til kravene og
derfor skal betale tilskuddet tilbage. Så
hjælper det jo ikke meget, hvis pengene
allerede er brugt, og det hjælper heller ikke
meget hos de mange stationer, der lever op til
kravene – men pga. ovenstående har fået et
langt mindre driftstilskud.

Dette, at den lokale forankring ikke er til
stede, har gennem de senere år forårsaget en
række uhensigtsmæssigheder ift. fordeling af
driftstilskud fra puljen til drift af ikkekommerciel lokal radio- og TV. SAML
ønsker således, at den regionale forankring
ifht. uddeling af sendetilladelser til ikkekommercielt TV sikres.

SLRTV’s bestyrelse har diskuteret dette
problem gentagne gange og vi har rejst
problematikken overfor både de bevillingende
myndigheder samt overfor de politiske
beslutningstagere. Vi ser gerne, at der
indføres skarpere krav iforhold til både
bopælspligt samt programindhold for at
komme denne ulidelige kassetænkning til livs.

SAML ønsker ligeledes, at ”must carry”forpligtelsen igen indføres for ikkekommercielt TV, det forekommer os
uhensigtsmæssigt, at udsendelser fra de
regionale TV2 virksomheder, der skal sendes
i tidsrummet kl. 20-21 er omfattet af ”must
carry”-forpligtelserne, men at det ikke er
tilfældet for de ikke-kommercielle TVstationer, der udsendes i samme MUX i
tidsrummet kl. 21-17.

SAML anførte dette i sine høringssvar til
ændring af bekendtgørelserne for både Tv og
Radio i forsommeren 2009;
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København
Aalborg, den 7. maj 2009

Og endelig mangler vi en præcisering af, om
de ikke-kommercielle TV-stationer skal
pålægges at benytte sig af I/S DIGI-TV og i
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givet fald hvor store omkostninger, I/S DIGITV kan pålægge de ikke-kommercielle TVstationer. SAML vil foreslå, at de ikkekommercielle TV-stationer løsnes for
forpligtelsen til at skulle benytte sig af I/S
DIGI-TV, men hvis dette ikke kan blive
tilfældet, så at der sættes en maksimum
grænse for, hvor store sendeomkostninger en
ikke-kommerciel TV-station kan pålægges,
f.eks. kunne max 5% af det bevilligede
driftstilskud fra Kulturministeriets pulje være
et acceptabelt bud.

programmer, 2) andre programmer, herunder
egenproduktion fra andre ikke-kommercielle
TV-foretagender i andre regioner.
ad § 16, stk. 2; det foreslås, at ved egen
producerede programmer forstås i denne
bekendtgørelse programmer, der er
producerede af tilladelsesindehaveren selv
eller for dennes regning. SAML ønsker den
sidste del ”eller for dennes regning” slettet.
Årsagen er de senere års udvikling blandt
nogle ikke-kommercielle TV-foretagender,
der så at sige sælger til sig selv, (et centralt
produktionsselskab).

Årsagen er, at den teknologiske udvikling har
sat den foreslåede frembringelse af signalet
fra de enkelte stationer i en økonomisk
klemme, som det ikke er rimeligt skal
pålægges de stationer, der får sendetilladelse
til MUX1. Idag kan TV-stationer købe udstyr
til studieoptagelse for ca. kr. 100.000, som
kan konvetere optagelserne til MP2 eller
MPG4 format og med en internetforbindelse
på 10/10MB overføre signalet i det format,
der ønskes til afvikling i Odense. Derfor skal
den overførsel, der foreslås i lovudkastet
tilpasses de dagsaktuelle muligheder for
overførsel via nettet, således at de ikkekommercielle stationer, der selv ønsker at
oploade deres udsendelser til Odense, bliver
påført unødige omkostninger. Samtidig skal
det understreges, at det for de fleste stationers
vedkommende er tale om, at de forproducere
deres udsendelser og derfor ikke har behov
for at have en linie stående klar til direkte
udsendelser.

ad § 25; det foreslås, at Radio- og TV-Nævnet
fastsætter fordelingen af tilskudsmidler
mellem radio- og TV-området på baggrund af
rammen for den årlige bevilling til formålet
med tillæg af eventuelle tilbagebetalte
tilskudsbeløb fra tidligere år. SAML foreslår
at det ændres til, at Radio- TV-Nævnet efter
høring hos de landsdækkende organisationer
for ikke-kommercielle radio- og TVforetagender fastsætter fordelingen af
tilskudsmidler...............med tillæg af
eventuelle tilbagebetalte og uforbrugte
tilskudsbeløb fra tidligere år.
ad § 33, stk 2; foreslås at, såfremt tilskud ydes
til en tilladelsesindehaver, der er en
enkeltperson, eller som har andre aktiviteter
end lokal programvirksomhed, skal stationen
drives som en selvstændig regnskabsmæssig
enhed adskilt fra eventuelle andre aktiviteter.
SAML foreslår, at det præsiceres mere
nøjagtigt, hvilke foretagender, der har andre
aktiviteter end lokal programvirksomhed, og
kan søge om tilskud til denne lokale
programvirksomhed. Vi ser en risiko for, at
større kommercielle medieforetagender kan
omdanne dele af deres medievirksomhed til
ikke-kommerciel, og dermed tilskuds
berettiget lokal programvirksomhed. Det er
for SAML vigtigt, at ånden i tidligere og
nuværende medieforlig om vigtigheden af at,
de ikke-kommercielle lokale elektroniske
medier kan overleve i en mere og mere

ad § 14; ved behandling af ansøgninger om
programvirksomhed i de enkelte regioner,
foreslås at Radio- og TV-Nævnet prioriterer
ansøgere, der udøver programvirksomhed
indeholdende 1) egenproducerede
programmer til pågældende region, 2)
egenproducerede programmer fra andre
regioner, 3) andre programmer. SAML
foreslår at prioritering 2 og 3 samles, således
at Radio- og TV-Nævnet prioriterer
ansøgningere, der udøver programvirksomhed
indeholdende 1) egenproducerede
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kommercielt lokal-tv’s område, hvor der er
søgt om ledig sendetid fra én central adresse,
og der følgelig ikke er en kreds af lokale
personer, der er involveret i hverken at
producere eller udsende TV fra det lokale
område. SAML ser meget nødig denne
udvikling gentage sig på radio-området, og vil
derfor foreslå, at der indsættes en passus om,
at et flertal af bestyrelsen skal være
bosiddende i sendetilladelsesområdet, således
at den lokale forankring sikres.

kommercialiseret medieverden, og dermed
være med til at udfylde det berettigede behov,
seerne / borgerne har for at kunne se lokalt /
regionalt ikke-kommercielt TV.
De ikke-kommercielle stationer er de eneste
elektroniske medier, der er både public
service og public access medier, og således
spiller de en rolle som folkeoplysende og
demokratiskabende virksomheder i deres
lokale område.

ad § 16, stk. 1 – foreslås, at ”Radio- og TVNævnet kan yde tilskud til tilladelses
indhavere eller til registrerede foretagender,
der er omfattet af §1, og som ikke har
reklameindtægter. Gaver, sponsorbidrag og
lignende anses ikke som reklameindtægter.”
SAML finder der er manglende konsensus
ifht. bekendtgørelsen om ikke-kommercielt
TV, idet det deri foreslås, at registrerede
foretagender ikke længere kan modtage
tilskud. Det er ikke vores opfattelse, at der er
mange registrerede radio-foretagender. Vi
skal derfor foreslå, at der heller ikke kan ydes
tilskud til registrerede radio-foretagender.

Venlig hilsen

Gitte Thomsen
sekretariatsleder

Og følgende til bekendtgørelsen om
lokalradio;
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Aalborg, den 17. juni 2009

ad §16, stk. 2 – foreslås, at ”Der kan alene
ydes tilskud til stationer, der har bred kontakt
til lokalsamfundet.” SAML foreslår, jf.
ovennævnte til § 5, stk. 3, at ordene ”bred
kontakt” erstattes af ”bred forankring”.

J.nr. 2004-24133-2, Udkast til bekendtgørelse
om lokal radiovirksomhed
Sammenslutningen Af Medier i
Lokalsamfundet, SAML, har følgende
kommentarer til udkastet;

ad §18, stk 2 – foreslås, at ”Der kan til en
radiostation maksimalt ydes tilskud til 15
sendetimer ugentligt. Genudsendelser indgår
ikke i beregningsgrundlaget.” SAML finder
også her, at der er manglende konsensus ifht.
bekendtgørelsen om ikke-kommercielt TV,
der giver ikke-kommercielle TV-foretagender
mulighed for at opnå driftsstøtte til
genudsendelser. SAML skal derfor foreslå at
samme genudsendelsesrate indføres for lokale
ikke-kommercielle radio-foretagender. Som
nævnt i tidligere høringssvar er risikoen klart
til stede for, at lokale ikke-kommercielle
radio-foretagender, for at opnå det maksimale
ugentlige tilskud, udsender ”bevidstløse”

Generelt og principielt finder vi den korte
høringsfrist for helt uacceptabel, idet fristen
ikke giver organisationer mulighed for at
udarbejde et tilfredsstillende svar.
ad § 5, stk. 3 – foreslås, at ”Ved forlængelse
af tilladelser udstedt før 1. januar 2006
ophæves individuelle eller lokale
programkrav, der er fastsat i tilladelsen eller
som følger heraf.” Generelt finder SAML det
betænkeligt, at lokale programkrav ophæves
uden at sætte andet i stedet. Årsagen er den
senere tids udvikling på især ikke-
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musikprogrammer. Hvorimod en
genudsendelsesrate vil give de samme
stationer mulighed for at producere gedigen
og gennemarbejdet nyheds- og aktualitetssamt magasinprogrammer, der kan
genudsendes i de støtteberettigede timer. Der
er omkostninger forbundet med også
genudsendelser, f.eks. til ophavsrets
organisationerne mv.

Venlig hilsen
Gitte Thomsen
sekretariatsleder
Sådan gik det desværre ikke helt, så der
forestår stadig et stort arbejde for at få den
lokale forankring genindført.
Som det vil være de fleste bekendt udløber
det nuværende medieforlig med udgangen af
2010, så SLRTV blev glædeligt overraskede
over at modtage en invitation fra den
daværende kulturminister Carina Christensen
til et møde i ministeriet, hvor vi kunne
komme med input om udviklingen på
medieområdet. Mødet var et led i ministerens
forberedelse af et regeringsudspil som optakt
til de politiske forhandlinger forud for en
kommende medieaftale fra 2011.

ad §19, stk. 1 – foreslås, at ”Radio- og TVNævnet kan for kabelfødt program
virksomhed, afhængigt af antallet af
tilslutninger, beslutte at fastsætte et lavere
tilskud pr. sendetime eller at lade tilskuddet
helt bortfalde.” Jf. bemærkningerne ovenfor
til § 16 mener SAML ikke, at der fremover
bør ydes tilskud til kabelfødt program
virksomhed. Alternativt at dette tilskud altid
er betragteligt lavere end tilskuddet til de
æterbårne lokale radio-foretagender.
Sidstnævnte har foruden omkostninger til
programproduktion også omkostninger til
sendeudstyr. Som konsekvens bortfalder stk.
2.

Da bestyrelsen mente, det gav bedre mening
at det var SAML, der mødte op i ministeriet,
deltog Bent Hansen og Gitte Thomsen i
mødet med kulturministeren. Og forud for
mødet sendte vi følgende ønskeseddel til
ministeriet;

ad §20, stk. 1 – foreslås, at ”Beregningen af
det årlige tilskud fastsættes på baggrund af: 1)
Den del af den årlige bevilling til formålet,
som Radio- og TV-Nævnet i henhold til §27 i
bekendtgørelse nr. XXYY om ikkekommercielt tv i MUX 1 har besluttet at
afsætte til radioområdet med tillæg af
eventuelle tilbagebetalte tilskudsbeløb fra
tidligere år, og 2) det samlede antal
tilskudsberettigede timer, jf. § 18 og §19.”
SAML foreslår, at teksten ændres til følgende,
at ”Radio- og TV-Nævnet efter høring hos de
landsdækkende organisationer for ikkekommercielle radio- og TV-foretagender
fastsætter fordeling af den årlige bevilling til
formålet med tillæg af eventuelle
tilbagebetalte tilskudsbeløb fra tidligere år
med 60% til TV-foretagender og 40% til
radioforetagender, og efter det samlede antal
tilskudsberettigede timer.”

Ønsker til medieforliget 2011-2014
Forøgelse af puljen fra 50 millioner årligt
til 80 millioner årligt, (kan evt. findes i de
midler (54 mill), som var afsat til replanlægningen
Public service puljen, 75 mill, åbnes for
de ikke-kommercielle radio- og TVstationer,
Midler øremærket til uddannelse, kan
søges af landsdækkende organisationer,
samt TV-sendesamvirker, evt. de midler
der pt. afsættes til Mediesekretariatet 1,2
mill årligt (midler til drift af
Mediesekretariatet må findes på
kulturministeriets almindelige
driftskonto), samt i Public service puljen
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Driftsstøtte til et landsdækkende
sekretariat, i lighed med driftsstøtten til
Beboerhuse mv. pt. ca. 500.000,- per år.

Must carry for de regionale TV-stationer
på MUX1,

Kulturminister Carina Christensen lyttede til
vores argumenter, og oplyste at hun
forventede at have regeringens udkast til nyt
medieforlig klar sidst på året, altså 2009. At
forhandlingerne med medieordførerne ville
pågå i løbet af januar / februar 2010, hvorefter
et forlig ville blive sendt i høring inden
sommerferien 2010.

Den lokale forankring for radiostationer
og den regionale forankring for TVstationer skal igen sikres, for at forhindre
net-working (samme station i hel landet)
De lokale radio-stationer sikres en plads
på DAB-nettet, etableringsudgifter
finansieres af Kulturministeriet,

Alt sammen udmærket – men så kom der en
regeringsrokade, og i den forbindelse en ny
kulturminister. Hvilket formentlig er årsagen
til, at regeringens udkast til nyt medieforlig
endnu ikke er offentliggjort.

Der afsættes midler til oprettelse samt
drift af en fælles internet-portal for de
ikke-kommercielle radiostationer – evt. i
samarbejde med DR,
Mulighed for genudsendelser – også for
de ikke-kommercielle radiostationer,

Slutteligt under denne del af beretningen skal
nævnes, at den 2. oktober 2009 blev
udredning af den fremtidige offentlige
mediestøtte rapport offentliggjort. Rapporten
er udarbejdet af Rambøll på opdrag af
kulturministeriet.

Kommunerne / regionerne forpligtes til at
afsætte midler til stationernes indkøb af
teknik – til gengæld leverer radio- / tvstationerne lokalt / regionalt information
til borgerne, og sikrer at borgerne har
adgang til et lokalt / regionalt elektronisk
medie,

Rapporten er omfattende og giver ikke nogen
direkte anbefaling af hvordan den fremtidige
mediestøtte bør indrettes. Det var heller ikke
formålet med rapporten. Men der opstilles
forskellige scenarier med fordele og ulemper.

De ikke-kommercielle medier godkendes
som ”arbejdsplads” for flex-jobbere,
langtidsledige og andre personer med
andre problemer end blot ledighed,

Hvordan politikerne vælger at bruge
rapporten må fremtiden vise. Rapporten kan
ses på Styrelsen for bibliotek og mediers
hjemmeside. (bibliotekogmedier.dk)
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Organisatorisk beretning
SLRTV’s største organisatoriske problem er
stadig den dårlige økonomi, der betyder at vi
ikke kan udvikle organisationen sådan som
bestyrelsen kunne ønske.

Medlemsmæssigt er det gået nogenlunde
stabilt, desværre har vi mistet de fem kristne
radiostationer, der gennem en lang årrække
var medlem af både SLRTV og Den Kristne
Producentkomite. Efter pres fra KPK har de
fem radiostationer måttet opsige deres
medlemskab af SLRTV. Det beklager vi
meget.

I efteråret 2009, nærmere bestemt 15. oktober,
flyttede sekretariatet til nye og betydeligt
bedre lokaler. Stadig i Aalborg midtby, og
selvom det betød en mindre huslejestigning
på kr. 500,- per måned, så er det stadig en
meget billig husleje. Vi er endnu ikke helt
færdige med indretningen, men det går stille
og roligt fremad.

SLRTV organiserer dog stadig lige knap 100
stationer, og selvom digitaliseringen af TV
betød at et par TV-stationer lukkede, så betød
det også at nye kom til. Så med udgangen af
2009 havde SLRTV i alt 97 medlemmer, der
fordeler sig på 69 lokale radiostationer og 28
regionale og landsdækkende TV-stationer.

Samarbejdet i SAML er fortsat givende for de
deltagende organisationer, herunder SLRTV.
Og bestyrelsen håber, at dette kan fortsætte og
udvikle sig også i det kommende år. Og det
samme håber vi med samarbejdet til både SLS
og PSR.
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Vedtægter
§1

Navn og hjemsted

a

Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark,
SLRTV.

b

Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark.

§2

Formål og målsætning

a

Sammenslutningens formål er at samle lokalradio- og tv-stationer, der ikke drives ud fra
profitmotiver, men ud fra ønsket om at styrke den folkelige debat, oplysning og samfundsengagement i en landsorganisation, som skal arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for
drift af sådanne lokalradio- og tv-stationer i Danmark.

b

Det er Sammenslutningen formål at arbejde for en styrkelse af ytringsfriheden og mangfoldigheden af lokalradio- og tv-stationer.
Sammenslutningen

c

skal tage del i den offentlige debat om mediepolitik for at fremme medlems-stationernes
interesser,

d

skal gennem forhandlinger med offentlige myndigheder, ophavsretsorganisationer og andre
instanser sikre de bedst mulige vilkår for medlemsstationerne,

e

er medlem af paraplyorganisationen Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML)
og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og kan i øvrigt samarbejde med andre landsdækkende organisationer, når det fremmer SLRTV’s interesser,

f

skal gennem konferencer, møder, kursusvirksomhed og andre aktiviteter styrke interessen for
folkelig, debatskabende og samfundsengagerende nonprofit radio og tv.

§3

Medlemskab

a

Som medlem kan optages lokale radio- og tv-stationer, der accepterer nærværende vedtægter
og godkendes af bestyrelsen.

b

Medlemmer kan optages, når de accepterer Sammenslutningens formål.

c

Ved optagelsen betales det af årsmødet fastsatte kontingent efter forslag fra bestyrelsen.

d

Udmeldelse kan kun ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.
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e

Medlemsstationer, der modarbejder Sammenslutningens vedtægtsbestemte formål, kan
ekskluderes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen samt stadfæstelse af eksklusionsbeslutningen
på det førstkommende årsmøde i henhold til årsmødets afstemningsregler.

§4

Årsmøde

a

Det ordinære årsmøde er foreningens øverste myndighed. Beslutninger truffet på årsmødet er
bindende for alle medlemmer.

b

Det ordinære årsmøde holdes inden udgangen af april og indkaldes med mindst en måneds
varsel. Det tilstræbes, at årsmødet holdes skiftevis på Sjælland og i Jylland / på Fyn.
Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden, revideret regnskab og bestyrelsens
beretning for det foregående kalenderår, samt forslag til arbejdsprogram for det kommende år.

c

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på årsmødet, skal være Sammenslutningen i
hænde senest 14 dage før mødet. Rettidigt modtagne forslag vil blive udsendt til medlemsstationerne senest en uge før årsmødet.

d

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at deltage i årsmødet med tale, men uden stemmeret.

e

Alle medlemmer har ret til at deltage i årsmødet men en stemmeberettiget repræsentant. Et
medlem kan for egen regning deltage med flere repræsentanter, som i så fald har tale- men
ikke stemmeret på årsmødet.

f

Afstemninger på årsmødet foregår ved håndsoprækning. På forlangende kan 1/3 af de
tilstedeværende stemme-berettigede repræsentanter dog kræve skriftlig afstemning.
Valg (dagsordenspunkterne 8-10) foregår dog altid ved skriftlig afstemning. Beslutninger og
valg foretages ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne skal dog vedtages med 2/3
flertal.

g

Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent(er) og referent(er)
Godkendelse af forretningsorden
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan og Handlings- og principprogram
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemsstationerne
Godkendelse af revideret regnskab
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af kritisk revisor, revisor-suppleant og ekstern revisor
Eventuelt
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h

Ved stemmelighed omkring forslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed, hvor det er
afgørende for personvalg, foregår der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Er der ved
fornyet afstemning igen stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§5

Ekstraordinært årsmøde

a

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde, når den finder det tvingende nødvendigt.
Såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det, skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinært årsmøde. Anmodningen skal være motiveret og indeholde forslag til
dagsorden.

b

Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel med angivelse af
dagsorden, og det skal holdes senest 30 dage efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen.

§6

Valg

a

På det ordinære årsmøde vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og
revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, medens bestyrelsessuppleanter,
revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

b

Enhver repræsentant for et medlem, der har været medlem mindst 3 måneder, kan opstilles
som kandidat til ovennævnte tillidshverv. Også personer som ikke er til stede på årsmødet kan
vælges, men der skal i så fald foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende inden afstemningen
begynder.

c

Ved personvalg skal stemmesedlen udfyldes med det antal kandidatnavne, som skal vælges
det pågældende år. Stemmesedlerne afleveres til stemmeudvalget (stemmetællerne).

d

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 bestyrelses-medlemmer. Hvert
år vælges 3 bestyr-elsessuppleanter, 1 kritisk revisor, 1 revisorsuppleant og 1 ekstern revisor.

e

De nyvalgte tiltræder deres funktioner på første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Dette møde
holdes senest 14 dage efter årsmødet.

f

Kandidaterne vælges som person og ikke som repræsentant for medlemmet.

§7

Bestyrelsen

a

Sammenslutningen ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer. Bestyrelsen varetager
sammenslutningens forretninger mellem årsmøderne og træffer suverænt beslutninger under
ansvar overfor årsmødet.

b

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. Udvalg og
arbejdsgrupper skal have et nærmere defineret kommissorium og er ansvarlige overfor
bestyrelsen.

c

Bestyrelsesmøder holdes mindst en gang i kvartalet, men derudover når formanden skønner
det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen
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indkaldes skriftligt med angivelse af dagsordenspunkter. Efter møderne udarbejdes der
mødereferater, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
d

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Beslutninger tages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme
udslagsgivende. Suppleanter indtræder med stemmeret for fraværende bestyrelsesmedlemmer.

e

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter årsmødet. Ved konstitueringen
vælger bestyrelsen en formand og en kasserer, fastlægger forretningsordenen og nedsætter et
sekretariat.

f

Bestyrelsen indkalder suppleanterne til møderne og tilstiller dem referater. Suppleanterne har
tale- men ikke stemmeret på møderne, medmindre suppleanterne er indkaldt på grund af
bestyrelsesmedlemmernes frafald.

g

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8

Sekretariatet

a

Sekretariatet er foreningens hjemsted og officielle adresse, hvortil al korrespondance stilles.

b

Sekretariatets arbejdsopgaver fastlægges af bestyrelsen.

c

Bestyrelsen udpeger en sekretariatsleder.

§9

Økonomi

a

Sammenslutningens midler anvendes til drift og administration af sammenslutningens
virksomhed.

b

Kassereren fører Sammenslutningens regnskaber efter bestyrelsens anvisninger.

c

Kassereren udarbejder mindst en gang i kvartalet en status over Sammen-slutningens
økonomi.

d

Sammenslutningens regnskabsår følger kalenderåret.

e

Sammenslutningens bestyrelsesmedlemmer og medlemsstationer hæfter ikke personligt for de
af Sammenslutningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Sammenslutningen hæfter med
sin formue.

f

Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Information, bistand og samarbejde
a

Sammenslutningen udsender informationsskrivelser til medlemmerne, især om love,
lovforslag og cirkulærer, der har betydning for medlemmerne. Bestyrelsen er ansvarlig for alle
informationsskrivelser, herunder elektroniske informationer fra Sammenslutningen.
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b

Sammenslutningen tilstræber at udgive et nyhedsbrev minimum 6 gange årligt, hvor
væsentlige forhold vedrørende elektroniske massemediers forhold og vilkår behandles.

c

Sammenslutningen kan efter beslutning i bestyrelsen yde bistand, herunder retshjælp til
medlemsstationer, hvor det har almen betydning for medlemskredsen.

d

Sammenslutningen kan efter beslutning i bestyrelsen deltage i internationalt samarbejde.

§ 11 Opløsning
a

Sammenslutningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i to på hinanden
følgende årsmøder, hvoraf det ene indkaldes ekstraordinært med dette emne på dagsordenen,
stemmer herfor.

b

Ophører Sammenslutningen med at eksistere, tildeles den eventuelle formue organisationer /
foreninger, der arbejder for samme formål, som angivet i § 2 efter beslutning på det opløsende
møde.

Senest ændret den 28. april 2007

Dirigent
Gitte Thomsen
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