SLRTV

Beretning 2004

Indhold
Dagsorden………………………………………………………………………..side 2
Forslag til forretningsorden ……………………………………………………...side 3
Politisk beretning……………………………….………………………………..side 4
-

Lex Oasen og dens konsekvenser ………………………………………...side 4
De ikke-kommercielle medier – konference……………….…………….side 10
Forstærket samarbejde…………………………………………………...side 11
SLRTV-U………………………………………………………………...side 14
KODA…………………………………………………………………....side 14

Organisatorisk beretning………………………………………………………..side 15
-

Den Mobile Medieskole………………………………………………....side 15
Medlemsudviklingen…………………………………………………….side 15
Pressekort………………………………………………………………...side 15
Offentlighedskommissionen……………………………………………..side 16
Sekretariatet……………………………………………………………...side 16

Vedtægter……………………………………………………………………….side 17
Bilag…………………………………………………………………………….side 22

~1~

SLRTV

Beretning 2004

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 fra bestyrelsen

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. Årsmødet 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
Denne beretningsperiode har været en forholdsvis stille periode, forstået således at der ikke har
været en lang række politiske tiltag hverken fra Kulturministeren, de mediepolitiske ordførere eller
fra Radio- og TV-Nævnet.
Perioden har været stille i den forstand, der ikke er kommet en række ændringer på vores lille
område af den mediepolitiske verden, vi lever i. Man kan således konstatere, at 2004 godt nok har
været et år, hvor der ikke skete dramatiske tiltag overfor de ikke-kommercielle lokale elektroniske
medier.
Men det betyder desværre ikke, at vi alle har kunnet læne os tilbage og koncentrere os om det, vi
helst vil – nemlig at videreudvikle vores medier – tværtimod har 2004 været et år, hvor
konsekvenserne af den drastiske nedskæringspolitik overfor hele dette område for alvor er slået
igennem.
SLRTV’s bestyrelse kan således se tilbage på et år, hvor de fleste af vores medlemmer har kæmpet
en brav kamp for at overleve – og desværre er en del af dem bukket under i denne ulige kamp. Men
mere om det i den organisatoriske beretning.
Selv om året ikke har budt på de store ændringer i mediepolitikken har SLRTV’s bestyrelse ikke
ligget på den lade side. 2004 er blevet brugt til at synliggøre os noget mere.
Men lad os tage fat der hvor vi slap for et år siden:

Lex Oasen og dens konsekvenser
Beretning for 2003 sluttede af med følgende –
som vi har valgt at citere ordret, fordi det er
konsekvenserne af dette tiltag vi i fremtiden
kommer til at opleve fuldt ud;

anbefalede at tage statstilskuddet fra den
nazistiske ”Radio Oasen”!
Dette er at omgå sandheden temmelig
lemfældigt! Det er korrekt, at Arbejdsgruppen
har færdiggjort sit arbejde og afleveret en
rapport i Kulturministerens varetægt – men
det er absolut ikke korrekt, at samme
Arbejdsgruppe specifikt har beskæftiget sig
med nævnte problematik.

”Som nævnt ovenfor så vedblev
Kulturminister Brian Mikkelsen at overraske
os i 2003. Netop som året var ved at rinde ud
og vi naivt tænkte; Nu kan der da ikke komme
mere i dette år! – Så bekendtgjorde
Ministeren, at han ville ændre i
bekendtgørelsen om tilskud til de ikkekommercielle lokale medier.

Den virkelige årsag skal nok findes i det
faktum, at Kulturministeren har ladet sig
trænge op i et hjørne, hvorfra han øjensynligt
ikke kan manøvrere sig ud af igen. Ministeren
har nemlig offentligt tilkendegivet, at han
finder det ganske uholdbart, at staten yder
tilskud til en nazistisk lokalradio. Og at han

I følgebrevet til de høringsberettigede
organisationer siges det, at ændringen sker på
grundlag af Arbejdsgruppens rapport, der
netop var offentliggjort, og at denne rapport

~4~

SLRTV

Beretning 2004

følgelig vil tage foranstaltninger for at få dette
stoppet. Dette kan Ministeren udelukkende
gøre ved at ændre på bekendtgørelsen.
Kulturministeriets embedsmænd har tidligere
vurderet, hvad der kan gøres for at stoppe
tilskuddet til Oasen – det kræver enten en
særlov, og det er der jo just ikke gode
erfaringer med, eller det kræver, at nazistisk
virksomhed forbydes i Danmark – det er der
ikke politisk flertal for at gøre. Så det
efterlader Ministeren i den situation, at han
må ændre på bekendtgørelsens kriterier for at
modtage basistilskud.

Ændringsforslaget til bekendtgørelsen kan
læses i sin helhed på adressen www.kum.dk
SLRTV indsendte følgende høringssvar til
ministeriet:
”Kulturministeriet
Nybrogade 2
Postboks 2140
1015 København K
Aalborg, den 27. november 2003
Høring af udkast til bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om lokal radio- og
fjernsynsvirksomhed – J.nr. 2003.7203-22/1

At han i samme postombæring rammer alle
mulige andre lokale stationer – er åbenbart
inderligt ligegyldigt for samme minister –
Eller også forholder det sig sådan, at
Ministeren ville ramme alle de ikkekommercielle lokale medier – og at Radio
Oasen blot var en kærkommen lejlighed til
dette!

Sammenslutningen af Lokale Radio- og TVstationer, SLRTV, har følgende kommentarer
til den foreslåede ændring af
bekendtgørelsens § 26, stk. 1 – især:
Vi finder det uacceptabelt at foreslå så
drastisk en ændring af tilskudsreglerne, når
det eneste formål angiveligt er at fratage den
nazistiske ”Radio Oasen” sit statstilskud.

Vi erindrer – for fuldstændighedens skyld –
blot på hvad samme minister skrev i sit forord
til nugældende medielov: ”Målet med
Medieaftalen er at sikre danskerne
konkurrencedygtige radio- og tv-stationer,
som kan levere programmer og tjenester af
høj kvalitet. Der er på den ene side et behov
for at styrke public service og dermed dansk
sprog (redaktionens fremhævning) og kultur
(do) og på den anden side et behov for at
skabe de bedst mulige betingelser for en
robust privat, kommerciel mediesektor.
Udgangspunktet for mediepolitikken er
informations- og ytrings-friheden, mediernes
selvstændighed og uafhængighed samt
mangfoldighed og alsidighed. (redaktionens
fremhævning). De elektroniske medier er – på
linje med dagbladene – en uundværlig del af
den demokratiske debat.”(do).

Hvis Kulturminister Brian Mikkelsen ønsker
at fratage Radio Oasen statstilskuddet, må
han finde en anden løsning.
Når Kulturministeren nu – i forslaget til
ændring af tilskudsreglerne – foreslår, at de
lokale nævn i deres vurdering skal lægge vægt
på, om de lokale stationer har en bred kontakt
til lokalsamfundet, om de lever op til de lokale
mediepolitiske intentioner, om de
samarbejder med andre foreninger, om de har
et stort medlemstal og om de har et stort
lytter- eller seertal, så medfører det, at der i
realiteten laves tilskudsregler, der kan
benyttes efter forgodtbefindende (smagsdommeri). – Det er et brud med den sikring af
ytringsfriheden, som er et fundamentalt
princip i den nuværende lovgivning.
Det politiske grundlag for ændringer af
lovgrundlaget for de lokale elektroniske
medier i øvrigt bør i stedet være en dialog
med udgangspunkt i den rapport, som

Hvordan det kan lade sig gøre at leve op til
det mål – når der samtidig skæres i
bevillingerne og kriterierne for at modtage
støtte skærpes – det står hen i det uvisse!
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Kulturministeriets Arbejdsgruppe netop har
udarbejdet. Det skal i den forbindelse i øvrigt
bemærkes, at Arbejdsgruppen ikke har
behandlet problematikken med at give
statstilskud til f.eks. nazistiske lokalstationer,
og har derfor ikke konkluderet eller anbefalet
noget tiltag i den forbindelse.

For ikke at tale om hvor mange timer de
mange ulønnede, frivillige medarbejdere
rundt omkring på stationerne har brugt på
dette.”
Således sluttede 2003. Og det fortsatte i 2004
hvor regeringspartierne, Venstre og
Konservative, sammen med Dansk Folkeparti
den 17. juni 2004 indgik den tredje
tillægsaftale til medieaftalen for 2002-2006.
Tillægsaftalen omhandler ny administrativ
struktur på lokalradio og– tv-området, ny
lokal-tv ordning og ny tilskudsordning og har
følgende ordlyd:

Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen
vil desuden medføre, at der skal udarbejdes
ny vejledning, nye ansøgningsskemaer, ny
behandling af ansøgningerne i de lokale nævn
samt i Mediesekretariatet og i Radio og TVNævnet og endelig skal der igen sendes breve
ud til samtlige ansøgere. – Kort sagt et
unødvendigt spild af ressourcer og tid.

”Der er enighed mellem aftalepartierne om
følgende:

SLRTV anbefaler derfor, at forslaget trækkes
tilbage.

Den administrative struktur
Med venlig hilsen
p.b.v.
Gitte Thomsen
sekretariatsleder”

Med henblik på at professionalisere
forvaltningen af lokalradio- og tv-området,
for at skabe ensartethed i behandlingen af
stationernes forhold og for at forenkle den
administrative struktur, nedlægges de lokale
radio- og fjernsynsnævn, og tilladelse til
program-virksomhed udstedes og
administreres fremover af Radio- og tvnævnet.

I forbindelse med høringssvaret udsendte
SLRTV’s sekretariat en pressemeddelelse
med næsten identisk ordlyd som høringssvaret. Det lykkedes os at få skabt lidt
opmærksomhed omkring vores situation, idet
både Berlingske Tidende, DR’s program 1 og
DR’s Morgennyheder alle havde indslag om
problematikken.

Der kan ikke stilles individuelle krav til
programvirksomheden til den enkelte
lokalradio- eller tv-station.

Men Ministeren valgte ikke at følge SLRTV’s
anbefaling – med støtte fra Dansk Folkeparti
blev regeringens forslag vedtaget – og endnu
engang måtte vi alle have gåse-pennen frem –
og gå i gang med at skrive nye ansøgninger –
både til basis-, som blev omdøbt til driftstilskud, og til programstøtte.

Kravet om, at ansøger/tilladelseshaver skal
have lokal radio- eller tv-virksomhed som
hovedformål, ophæves.
Tilskud til ikke-kommerciel lokal- og tvradioproduktion.

Hvad det har kostet af skatteydernes penge i
lønninger osv. til de ansatte i Ministeriet, i
Medie- og Tilskudssekretariatet og ude i de
lokale Nævn, kunne være rart at vide – et gæt
kunne være at det er mere end der ydes i
basistilskud til Radio Oasen!

Med henblik på at forenkle reglerne om
tilskud til ikke-kommerciel lokalradio og
lokal-tv-produktion ydes der fremover kun én
slags tilskud. Programtilskud, tilskud til
uddannelsesaktiviteter og tilskud til
medieskoletjenestevirksomhed afskaffes
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således, og tilskud ydes som driftstilskud.
Driftstilskuddet kan anvendes til delvis
finansiering af driften, herunder til
uddannelsesaktiviteter. Der skal ved øget
kontrol og tilsyn sikres, at tilskud ikke
anvendes til uvedkommende formål.
Tilskuddet bortfalder ved væsentlige
overtrædelser af anden lovgivning.

loven gennemføres i folketingssamlingen
2004/2005.

Tilskudsordningen administreres af Radio- og
tv-nævnet. Tilskud ydes til stationer, der har
bred kontakt til lokalsamfundet, og Radio- og
tv-nævnet indhenter en udtalelse herom fra
den relevante kommune.

Bestyrelsen besluttede at sende et åbent brev
til Kulturminister Brian Mikkelsen for at få et
uddybende svar på, hvad forligspartierne
egentlig vil med denne tillægsaftale. Hvilket
vi gjorde med nedenstående brev;

Tilskuddet ydes med et fast tilskud pr.
udsendt time i et maksimum antal timer pr.
uge.

”Kulturministeriet
Nybrogade 2
Postboks 2140
1015 København
att.: Brian Mikkelsen

Den nye ordning gennemføres efterhånden
som de gældende tilladelser udløber; dog
ændres tilskudsordningen pr. 31. december
2005 og de lokale nævn nedlægges senest pr.
31. december 2006.”

Kravet om, at en station skal have haft
regelmæssig udsendelsesvirksomhed i seks
måneder, ophæves, da kravet forekommer
overflødigt efter afskaffelsen af det
automatiske basistilskud.

Aalborg, den 2. juli 2004

Kære Brian Mikkelsen
Lokal tv
Jeg skriver dette som et åbent brev til dig på
vegne af Sammenslutningen af Lokale Radioog TV-stationer, SLRTV. Anledningen er den
tillægsaftale til medieaftalen i perioden 20022006 om den nye lokalradio- og tv-aftale, som
du på regeringens vegne har indgået med
Dansk Folkeparti.

Alle lokal-tv-sendemuligheder udbydes
samlet af Radio- og tv-nævnet med krav om
regionale nyhedsudsendelser og evt. andre
programmæssige krav, som måtte blive
fastlagt. Tildeling sker ved skønhedskonkurrence eller auktion.
Der tages senere stilling til, om der skal
afsættes en særlig tv-kanal til græsrods-tv i
København.

Du har tidligere sagt, at det lå dig og
regeringen samt DF meget på sinde at sikre
ytringsfrihed, mangfoldighed og
græsrodsstationernes mulighed for at
overleve.

Tilladelse til ikke-kommercielt lokal-tv
udstedes af Radio- og tv-nævnet til ”vinduer”
på de ovennævnte sendemuligheder.

Og du har givet udtryk for, at det er vigtigt for
dette land og dets indbyggere at bevare og
styrke det frivillige arbejde, der foregår i de
forskellige frivillige kulturelle sammenhænge,
fordi det er med til at udvikle det
demokratiske samfund, og fordi det er med til
at give borgerne en forståelse af, at
demokratiet kan fungere, og at

De gældende ”must carry”-forpligtelser for så
vidt angår lokal-tv afskaffes.
Gennemførelse af aftalen mv.
De nødvendige ændringer af radio- og tv-
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ytringsfriheden er en reel frihed i vores
samfund.

Derfor synes jeg også, at det er bekymrende,
at Kulturministeriet ikke længere ønsker at
støtte de uddannelsesaktiviteter, der har været
med til at skabe en af forudsætningerne for en
kvalificeret demokratisk dialog.

Derfor forstår jeg ikke, at du vil opgive at
stille krav til programvirksomheden for de
ikke-kommercielle lokalradio og tv-stationer.
Hensigten med de tidligere kriterier for støtte
var jo netop at styrke demokratiet gennem:

Tillægsaftalen er så vagt formuleret, at den
kan administreres på mange måder, men jeg
håber ikke, at din hensigt er, at de
ovennævnte mindretalsgrupper skal
udelukkes.

1. Lokal information og debat, f.eks. nyhedsog aktualitetsprogrammer.
2. Programmer der imødekommer
mindretalsgruppers eller mediesvage gruppers
behov.
3. Programmer der inddrager borgerne i
produktionen.
4. Programmer, der fremmer stationens
kompetenceopbygning eller giver
programvirksomheden et kvalitetsløft.

Jeg ser derfor frem til, at du fortæller, hvad
dine hensigter er.
Med venlig hilsen

Bård Hornekær
Formand for SLRTV”

Når der i tillægsaftalen står, at der kan gives
støtte til stationer, der har en bred tilknytning
til lokalområdet, så er det ikke til at vide,
hvad det betyder:

Til dette svarede Brian Mikkelsen ved brev af
den 22. juli 2004 følgende;
”Kære Bård Hornekær

• Vil Kulturministeriet fremover ikke give
støtte til fremmedsprogede udsendelser, der
henvender sig til smalle målgrupper?
• Vil Kulturministeriet ikke længere støtte
udsendelser, der produceres af fysisk og
psykisk handicappede?
• Vil Kulturministeriet ikke længere støtte
udsendelser, der produceres af bøsser og
lesbiske?
• Vil Kulturministeriet ikke længere støtte
udsendelser, der produceres af psykisk syge?
• Vil Kulturministeriet ikke længere støtte
udsendelser, der produceres af religiøse eller
politiske mindretalsgrupper?

Tak for det åbne brev, som du har sendt mig
på vegne af SLRTV, og som indeholder
kommentarer til den tillægsaftale til medieaftalen, regeringen indgik med Dansk
Folkeparti den 17. juni 2004.
Jeg mener ikke, at tillægsaftalen er i modstrid
med det, jeg tidligere har givet udtryk for,
nemlig at de lokale medier er en uundværlig
del af det danske mediebillede.
Der er ikke med tillægsaftalen lagt op til, at
der ikke skal stilles krav til de lokale stationer.
Det er derimod hensigten, at der ikke skal
kunne stilles individuelle krav til den enkelte
station, da sådanne krav er med til at skævvride de vilkår, stationerne virker under, hvad
enten de er kommercielle eller ikke ikkekommercielle. De krav, der vil blive fastsat,
vil være generelle og fremgå af regelgrundlaget og vil således gælde for al lokal
programvirksomhed.

Det, der bekymrer mig så meget ved den nye
tillægsaftale, er, at du efter min opfattelse har
glemt de demokratiske funktioner, som de
ikke-kommercielle medier har: Vi er ikke
massemedier, men vi sikrer derimod, at det er
muligt at få en debat, hvorigennem
mindretallene kan ytre sig. Vi er kort sagt
æterbårne beboerhuse.
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Tillægsaftalens afsnit om krav om lokal
tilknytning for at komme i betragtning til
tilskud til ikke-kommerciel programvirksomhed er en videreførelse af de
gældende regler, der efter den seneste
tilskudsrunde resulterede i, at et stort set alle
ansøgere opnåede driftstilskud. Afskaffelsen
af programtilskud, uddannelsestilskud og
tilskud til medieskoletjenestevirksomhed er
begrundet i et ønske om at forenkle de
gældende tilskudsregler. Jeg henleder for god
ordens skyld opmærksomheden på, at
driftstilskud i henhold til tillægsaftalen kan
anvendes til uddannelsesaktiviteter.

replanlægning af frekvensanvendelsen af FMbåndet i Danmark. Formålet med konferencen
er at belyse fordele og ulemper ved
forskellige former for replanlægning af
frekvens-anvendelsen på FM-båndet og give
navnlig den kommercielle del af
lokalradiobranchen lejlighed til at
fremkomme med synspunkter herom.”
Og således blev konferencen afviklet med
følgende program, (hvor de ikkekommercielle medier IKKE var repræsenteret
i panelet);
”Velkomst og indledning ved kulturminister
Brian Mikkelsen,
Konventionel eller zerobase-replanlægning
ved Michael H Pedersen, IT- og Telestyrelsen
Erfaringer med zerobase-replanlægning
(hollandsk replanlægning) ved Steven
Hamelink
Baggrunden for ikke at vælge hollandsk
replanlægning i England ved Richard Rudd”

Arbejdet med at implementere tillægsaftalen
er sat i gang i Kulturministeriet, og den
nærmere udmøntning af tillægsaftalen vil
fremgå af det lovforslag, jeg påregner at
fremsætte i næste folketingssamling.

Med venlig hilsen
underskrevet
Brian Mikkelsen”

Og efter en lille kaffepause kom så
repræsentanterne fra de danske kommercielle
lokal-radioer på banen;

Ministeren har endnu ikke fremsat
lovforslaget, så vi ved stadig ikke helt, om vi
er købt eller solgt.

”De kommercielle radiostationers synspunkter
på replanlægning ved Bent Helvang (formand
for KOMM) og Peter A Petersen (Nordjyske
Medier A/S)”

Som vi indledte med at konstatere har 2004
været forholdsvis stille i den forstand, der
ikke er udsendt ændringer til bekendtgørelser
og andet i en lind strøm året igennem. Men
foruden den netop omtalte tillægsaftale har
der dog været forskellige tiltag fra
Ministeriets side, der har krævet SLRTV’s
opmærksomhed.

og sluttelig afsluttede ministeren debatten.
Hvordan replanlægning af FM-båndet skal
udformes i Danmark, ved vi heller ikke endnu
noget endeligt om – der er ikke fremsat
lovforslag herom. SLRTV’s bestyrelse frygter
dog at Ministeren vil sælge alle de frekvenser,
han på nogen mulig måde kan – for
højstbydende – og om det i fremtiden giver
plads til ikke-kommercielle lokale radiostationer – står således hen i det uvisse.

En af disse var invitation til en konference om
replanlægning, som Ministeriet inviterede til
den 3. september 2004, med følgende
begrundelse;
”Kulturministeren og de mediepolitiske
ordførere mv. for partierne bag medieaftalen
for perioden 2002-2006 har besluttet, at der
skal afholdes en konference om
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Denne organisation består af Arbejdernes
Lytter- og Seerforbund ARF, KLF Kirke &
Medier, Kig og Lyt samt Katolsk LytterSeerforbund. SLS har ikke mulighed for at
bidrage med økonomisk støtte til
konferencen.

De ikke-kommercielle lokale
mediers rolle som
demokratiskabende og
folkeoplysende
Under denne overskrift afholdt SLRTV i
samarbejde med Samarbejdsforum for LytterSeere, SLS, en velbesøgt konference den 25.
september i Korprøvesalen i Radiohuset på
Rosenørns Allé 22, Frederiksberg C.
Formålet med konferencen var at få sat spot
på de ikke-kommercielle lokale mediers rolle
i lokalsamfundet. Deres rolle i forbindelse
med bevarelse og styrkelse af det lokale
demokrati og dermed medvirkende til sikring
af ytringsfriheden lokalt. Samtidig vil SLRTV
have afklaret på hvilken måde de lokale
medier er folkeoplysende.
Demokratiskabende og folkeoplysende er to
sider af samme sag – derfor det valgte tema.
Baggrunden for at holde konferencen på netop
dette tidspunkt var bl.a., at SLRTV gennem
mange år har været medlem af DFS, dette
fordi SLRTV betragter de lokale medier som
folkeoplysende i deres natur. Den
mangfoldighed og variation, der er blandt de
ikke-kommercielle medier og dermed
forbundne engagement i det lokale samfund,
gør, at disse medier udfylder en
folkeoplysende funktion på hver deres egen
facon.
Derudover er der pt. megen opbrud i det
danske elektroniske mediebillede – og dermed
opstår behovet for at diskutere de ikkekommercielle lokale elektroniske mediers
eksistensberettigelse i en tid med
mediekonvergens, Internet og større og større
kommercialitet.
Radiohuset blev valgt, fordi konferencen
delvist var i samarbejde med Danmarks
Radio, som stillede lokaliteter vederlagsfrit til
rådighed. Derudover var konferencen
arrangeret i samarbejde med Samarbejdsforum for Lytter- og Seerorganisationer, SLS.

Målgruppen for konferencen var alle ikkekommercielle lokale radio- og TV-stationer,
som udgøres af ca. 260 radio- og TV-stationer
over hele landet, hvoraf ca. 100 er organiseret
i SLRTV. Derudover SLRTV’s søsterorganisationer, politiske beslutningstagere,
samt medlemmer af ovennævnte lytterseerorganisationer og alle andre, der har
interesse i lokalmedier.
I forbindelse med konferencen blev et
temanummer af SLRTV’s medlemsblad Niels
udgivet i ca. 500 eksemplarer og udsendt med
invitation til alle i målgruppen.
Temanummeret indeholdt artikler fra følgende
i uprioriteret rækkefølge:










Leif Lønsmann, radiodirektør i DR’s radio
Anne Marie Helger, entertainer
Per Jauert / Ole Prehn, medieforskere
Brian Mikkelsen, Kulturminister
Thyge Enevoldsen, Formand for
Frederiksberg Lokalradionævn
Preben Poulsen, daglig leder af
Christianshavns Radio
Christel Schaldemose, sekretariatsleder i
DFS
Elsebeth Gerner Nielsen, forhenværende
kulturminister.
Bård Hornekær, bestyrelsesformand for
SLRTV.

Skribenterne blev valgt ud fra følgende
kriterier:
deres kendskab til de lokale medier og deres
erfaringer og holdninger i forhold til, at et
medie er demokratiskabende og
folkeoplysende. F.eks. har de to
medieforskere igennem mange år forsket i
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”Årsmødet den 24. april 2004 pålægger
hermed den kommende bestyrelse i SLRTV
til at tage initiativ til et forstærket samarbejde
med de øvrige landsdækkende organisationer
for ikke-kommercielle lokale radio- og TVstationer.

netop dette område og har udgivet flere
rapporter om området. Senest ”Kvalitet og
Mangfoldighed”, bestilt af Kulturministeriet i
2000. Og naturligvis ministeren under hvis
resort vi hører samt hans forgænger, da der er
stor forskel på, hvordan de to ministre ser på
mediepolitikken.

Begrundelse:
Formålet med konferencen blev opfyldt på
den måde, at der deltog ca. 40 repræsentanter
fra de ikke-kommercielle lokale elektroniske
medier, Kulturministeriet og SLS medlemsorganisationer inklusive oplægsholdere og
gæster uden betaling.

De seneste års politiske nedskæringer af
puljen til ikke-kommercielle elektroniske
stationer samt øvrige mediepolitiske
stramninger nødvendiggør et forstærket
samarbejde.

Hele dagens program samt debat blev optaget
både til radio og TV, og er pt. udsendt af flere
af SLRTV’s medlemmer både radio- og TVstationer.

Formålet med samarbejdet er at styrke den
politiske indsats, således at de lokale ikkekommercielle elektroniske mediers interesser
bedst muligt varetages.

Bladet Niels inklusiv invitation blev udsendt i
ca. 500 eksemplarer, dvs. til samtlige ikkekommercielle lokale elektroniske medier,
søsterorganisationer, samarbejdspartnere,
pressen samt samtlige medlemmer af Folketingets politiske partiers kulturudvalg samt til
Folketingets Kulturudvalg og Kulturministeriet med til konferencen relaterede
sekretariater, dvs. Medie- og Tilskudssekretariatet samt Radio- og TV-Nævnet,
foruden departementet.

Forslagsstiller
Den afgående bestyrelse og suppleanter
Vedtaget på Årsmødet,
den 24. april 2004”

Så alt i alt var det en konference SLRTV og
SLS godt kan være stolte af at have
gennemført.

Forstærket samarbejde
Som nævnt indledningsvist har SLRTV’s
bestyrelse brugt en del tid på at synliggøre og
forstærke organisationen i løbet af 2004.
Foruden den ovenfor nævnte konference har
bestyrelsen forsøgt at gennemføre
beslutningsforslaget om at forstærke
samarbejdet med de øvrige organisationer på
området, som årsmødet i april 2004 vedtog

Dette blev iværksat ved at sende følgende
invitation ud til SLRTV’s
søsterorganisationer;
”Til bestyrelserne i FAEM, IASTAR, LTVS,
KPK og DU
Aalborg, den 18. juni 2004
Kære venner
De senere års nedskæringer af tilskud til vores
medlemmer og den mediepolitiske udvikling i
det hele taget gør, at Sammenslutningen af
Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV,
finder tiden moden til, at vi gør et helhjertet
forsøg på at styrke samarbejdet mellem
organisationerne.
SLRTV inviterer derfor bestyrelserne for
ovennævnte organisationer til et uformelt
møde
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Lørdag, den 28. august 2004 kl. 13.00
Indhold og formål er stadig som i
indbydelsen.

i Medborgerhuset, Nørre Allé 7, lokale 101,
København N

Med venlig hilsen
Gitte Thomsen
Sekretariatsleder”

Tidsplan for dagen
Velkomst og oplæg fra SLRTV’s
bestyrelsesformand om baggrund og formål
med mødet og debat
kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 16.00

Dette møde blev så succesfyldt gennemført
som det fremgår af nedenstående referat;

Kaffepause
Forsat debat
Afslutning

Referat af Fællesmøde, den 30. august 2004
i Århus

Vi håber, at I har tid og lyst til at deltage
denne dag og ser frem til at se jer.
Eventuelle spørgsmål mv. kan rettes til
SLRTV’s sekretariat på 98 13 96 81 eller mail
slrtv@slrtv.dk
Med venlig hilsen
p.b.v

”Til stede
Bent Hansen – FAEM, Erik Meistrup og Rui
Monteiro – LTVS, Ewald Lauridsen –
Demokratiske Lokalstationer, Bård Hornekær,
Jørgen Petersen og Gitte Thomsen – SLRTV.
Afbud
IASTAR, som dog gerne vil modtage referat
af mødet.
Bård Hornekær bød velkommen på SLRTV’s
vegne og efter en kort præsentationsrunde
orienterede om formålet med mødet og hvilke
overvejelser SLRTV’s Årsmøde og bestyrelse
har gjort sig i forbindelse med dette initiativ;
hvorfor vi finder det nødvendigt med et
bredere samarbejde organisationerne imellem
– bl.a. de mediepolitiske tiltag som regering
med støtte fra Dansk Folkeparti tager.

Gitte Thomsen
sekretariatsleder
Desværre blev vi nødt til at udskyde det
planlagte møde lidt, som det fremgår af
nedennævnte;
”Aalborg, den 18. august 2004

Kære venner
Vi er desværre blevet nødt til at flytte mødet
mellem organisationerne – jf. vores invitation
af den 18. juni 2004 – til mandag den 30.
august 2004, kl. 13.00 til kl. 16.00 ca. Stedet
er ligeledes blevet flyttet til Det Åbne
Båndværksted, Jægergårdsgade 152 Århus.
Ændring af tid og sted skyldes uheldig
sammenfald af flere arrangementer. Vi
beklager og håber, at I stadig har mulighed for
at deltage i mødet.

Bent Hansen orienterede om et møde FAEM
har haft med Claus Larsen Jensen og Mette
Frederiksen fra Social Demokraterne – der
kom ikke noget specifikt resultat ud af dette
møde, men derimod havde Louise Frevert fra
DF på et senere møde med FAEM udtrykt
interesse og forståelse for de ikkekommercielles vilkår og fortsatte
eksistensberettelse. – Under dette møde kom
det frem, at der angiveligt er 4 millioner
uforbrugte midler i puljen for 2004.
Bent ser især det er problematisk, at Zentropa
modtager 5 millioner årligt i støtte fra puljen
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samt at højskoler og andre kan søge
uddannelsespuljen.
Derefter en runde blandt deltagerne om bl.a.
tillægsaftalen af den 17. juni 2004, samt krav
vi bør stille til den kommende finanslov og
hvad kan, skal, bør der gøres nu.
Erik;
talte om forskellen mellem
hovedstadsstationer og stationer i provinsen –
specielt Tv’s vilkår om at være påtvunget at
sende i vinduer, mente at public service
begrebet bør udvides,
Bent;
foreslog bl.a. at 10 % af licensmidlerne (300
millioner) bør afsættes til de ikkekommercielle medier, samt at der stilles et §
22 spørgsmål til Ministeren om de 4 millioner
uforbrugte midler, (SLRTV’s sekretariat hører
Naser Khader, R, og/eller Søren Søndergaard
EL om han/de vil stille dette spørgsmål –
videresendes til Ewald, der vil kontakte Åge
Frandsen, SF om samme).
Ewald;
gav udtryk for at der sættes fokus på den rolle
medierne spiller som beskæftigelsesprojekter.
Bent;
foreslog at en undersøgelse af dette kunne
igangsættes – det rummelige arbejdsmarked.
Rui;
talte om vigtigheden af at være opmærksom
på de tre søjler – public service, public access
og information til lokalsamfundet, mente det
er håbløst med de mange organisationer på
området, vi slår ikke igennem politisk på den
måde, vi bør arbejde hen imod en fælles
organisation også mhbp. at styrke udviklingen
i medierne, vi bør være opmærksomme på
mediekonvergensen og den tekniske
udvikling – netmedier.
Bent;
henledte opmærksomheden på
kommunalreformen, hvad den kan få af
betydning, samt fokus på hvor meget man
egentlig får for pengene til de ikkekommercielle.
Erik;

et andet vigtigt aspekt af hele debatten er, at
også mediepolitik er en del af kulturområdet –
den kulturelle ytringsfrihed.
Bård;
opfordrede til at vi nu kom frem til en
konklusion om et evt. fælles udspil.
Bent;
Ja – til et forum hvor vi kan diskutere disse
ting – et forstærket samarbejde – men kan
ikke acceptere en konstruktion, der henter
midler fra organisationernes UBOD-midler –
disse skal blive i de enkelte organisationer
som nu.
Ewald;
advarede mod hvilket signal vi sender, hvis vi
går ud og siger vi vil have 10 % af
licensmidlerne – der er kun DR til at betale
dette – anbefalede at vi i stedet fastholder
kravet om beløbet men foreslå pengene findes
andetsteds – f.eks. tips- og lottomidler.
Efter en kortere debat enedes de forsamlede
organisationer om, at der nu og her skal rejses
et § 22 spørgsmål til ministeren (dette gør
SLRTV’s sekretariat), komme et udspil fra os
i fht. Finansloven om at mindst – ikke 300
millioner men 100 millioner - skal afsættes
årligt til de ikke-kommercielle lokale medier,
(anbefaling fra Jauert/Prehn rapporten fra
1995). Samt at man mødes igen efter
SLRTV’s mediekonference den 25. september
og på dette møde konkretiseres nærmere
hvordan samarbejdet fremover organiseres.
SLRTV’s sekretariat udarbejder referat og
udsender til de deltagende med forslag om
mødedato.”
Og i denne gode og fremadrettede ånd
fortsatte møderækken året ud. Vi nåede dog
ikke helt til vejs ende inden året 2004 randt ud
– delvist fordi vi gik og ventede på et
Folketingsvalg, som så også kom i
begyndelsen af 2005.
Efter valget fortsattes møderækken, hvor også
SLRTV’s samarbejdspartner, SLS, har
deltaget i arbejdet.
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Da det endelige resultat af dette arbejde
rækker ind i 2005, har vi valgt at vedlægge
resultaterne som bilag til denne Beretning.

KODA
Den anke til Landsretten, som SLRTV
sammen med de øvrige organisationer på
området påtænkte at anlægge, blev efter råd
fra vores advokat opgivet i 2004.

SLRTV-U
”SLRTV’s Årsmøde den 24. april 2004
beslutter at oprette en ungdomsorganisation
med navnet SLRTV-U.

Derfor forhandler SLRTV stadig med KODA
for at få lempeligere forhold for de ikkekommercielle lokale radiostationer. Vores
udgangspunkt er stadig at få indbyggergrundlaget sat ned, således at vederlagsfaktoren maksimum kan være 0,55 svarende
til 29.999 lyttere, at få storbyradioernes
begrænsning på 2000 timer årligt fjernet samt
få en forsøgsordning med Internetradio.

Formålet med ungdomsorganisationen er at
fremme udviklingen i stationernes ungdomsarbejde.
Forslagsstiller
Den afgående bestyrelse og suppleanter
Vedtaget på Årsmødet den 24. april 2004”
Således lød et andet forslag som blev vedtaget
i 2004. For at undersøge om forslaget i det
hele taget er realisabelt, besluttede bestyrelsen
at nedsætte et lille udvalg, bestående af Bruno
Schwede og Karsten Melander, der skulle
iværksætte en mindre pilotundersøgelse
blandt SLRTV’s medlemmer i Ribe, Fyn og
Frederiksborg amter.

KODA er ikke uvillige til at tale med os –
men på den anden side kan man heller ikke
sige, at der er skred i forhandlingerne. De står
pt. lidt stille.

Da dette arbejde ligeledes rækker ind i 2005,
har vi også her valgt at bringe undersøgelsens
resultater som bilag til denne Beretning.
Arbejdet med dette fortsætter ind i 2005,
hvorfor der vil være mere i den mundtlige
beretning.
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Organisatorisk Beretning
Den Mobile Medieskole
Medieskolen kunne takket være tilskud fra
mediesekretariatet også fortsætte sin
virksomhed i 2004.

var begrundet i SLRTV’s dårlige økonomiske
situation. Beslutningen er blevet gennemført
fra og med 1. maj 2004 og er stadig gældende.

Evalueringsrapporten er endnu ikke
færdiggjort, men vil være tilgængelig på
Årsmødet.

SLRTV arbejder stadig for at få størrelsen på
depositaet nedsat til kr. 100,- per kort. Senest
på det årlige møde i Fællesudvalget i
december.

Medieskolen kan også fortsætte her i 2005 –
dog med et mindre aktivitetsniveau, da
tilskuddet i år er blevet beskåret med ca.
200.000,-. Kursuskatalog er som vanligt
medtaget som bilag i denne Beretning.

Heller ikke denne gang var der lydhørhed for
vores ønske, men mødet besluttede en
hensigtserklæring, om ”at depositaet for de
pressekort, der ikke er tilbageleveret to år
efter udløbsdatoen, anvendes til et fælles
formål med relation til pressefrihed eller et
andet tilsvarende emne.” (citat fra referatet).

Medlemsudviklingen
Som nævnt indledningsvist har 2004 været et
hårdt år for de ikke-kommercielle lokale
stationer. Det kan vi se på SLRTV’s
medlemsudvikling. Der er flere stationer, der
har måttet lukke ned i løbet af året,
simpelthen fordi betingelserne er blevet for
hårde og fremtiden for usikker.

Dette kan SLRTV naturligvis ikke acceptere,
så bestyrelsen besluttede at sende følgende
brev til Fællesudvalget:

I løbet af 2004 har SLRTV mistet i alt 5
medlemsstationer – 4 radio- og en tv-station –
for radioernes vedkommende skyldes de alle,
at stationerne har måttet lukke ned.
Samtidig har vi i løbet af året kunnet sige
velkommen til i alt 7 nye medlemsstationer –
3 radio- og 4 tv-stationer. Det betyder at
SLRTV per 31. december 2004 organiserede i
alt 99 lokale radio- og tv-stationer, fordelt på
77 radio- og 22 tv-stationer.

Pressekort
Årsmødet i april 2004 pålagde bestyrelsen at
opkræve det fulde beløb på kr. 500,- per
pressekort direkte fra medlemmerne. Dette

”Fællesudvalget for Danske
Presseorganisationer
Skindergade 7
1153 København K
Att. Ebbe Dal
Aalborg, den 16. februar 2005
Referat af mødet den 6. december 2004
SLRTV takker for det fremsendte referat og
har følgende bemærkninger;
SLRTV’s bestyrelse drøftede på sit møde den
10. februar 2005 det i referatet nævnte
forslag, om fælles anvendelse af det ikke
tilbagebetalte depositum, for de pressekort,
der er udløbne.
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SLRTV’s bestyrelse kan ikke tilslutte sig
forslaget om oprettelse af en evt. fond til
fælles anvendelse.

Offentlighedskommissionen
SLRTV har desværre måttet trække os fra
regeringens Offentlighedskommission i løbet
af 2004. Dette skyldes ikke manglende
interesse eller vilje til at deltage – men
manglende tid.

Som tidligere nævnt mener SLRTV, at
depositaet skal tilbagebetales til de respektive
organisationer. Vi skal derfor udbede os en
opgørelse over de pressekort, der er udløbet
for mindst to år siden.

Sekretariatet

Venlig hilsen

Sekretariatet er stadig bemandet med en
fuldtidsansat og en kontorelev i samarbejde
med Aalborg Handelsskole.

Gitte Thomsen
Sekretariatsleder”
Og her står sagen så pt.
I løbet af 2004 er der i alt udstedt 27 nye kort,
43 kort er blevet fornyet, 13 kort er returneret
til Fællesudvalget og endelig er et kort gået
tabt i årets løb. Det betyder, at der pt. er
udstedt i alt 454 pressekort til medarbejdere
på SLRTV’s medlemsstationer, heraf er 68
returneret til Fællesudvalget medens 40 kort
er gået tabt siden ordningen startede i 1995.

Desværre har regeringen nu nedlagt skolepraktikordningen fra årsskiftet. Det betyder, at
vi ikke længere kan få elever i praktik fra
handelsskolen.

Det betyder ligeledes, at det depositum
Fællesudvalget nu har indeholdt fra SLRTV
og vores medlemmer er på kr. 138.400,-.
Dette er også en slags penge på en kold
tirsdag sidst i måneden!
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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

a

Skal tage del i den offentlige debat om mediepolitik for at fremme medlemsstationernes
interesser.

b

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

c

Kan samarbejde med andre landsdækkende organisationer, når det fremmer medlemmernes
interesser.

d

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.

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.
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§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. 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 udstedt 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 stemmeberettigede 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
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemsstationerne
Godkendelse af revideret regnskab
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlem
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor
Eventuelt

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.

~ 18 ~

SLRTV

Beretning 2004

§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 bestyrelsesmedlemmer. Hvert
år vælges 3 bestyrelsessuppleanter, 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
indkaldes skriftligt med angivelse af dagsordenspunkter. Efter møderne udarbejdes der
mødereferater, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
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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 Sammenslutningens 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.

b

Sammenslutningen udgiver et nyhedsbrev minimum 6 gange årligt, hvor væsentlige forhold
vedrørende elektroniske massemediers forhold og vilkår behandles.
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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.
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Bilag til Beretning 2004

SAML
 Vedtægter

SLRTV-U
 Pilotundersøgelse
 Rapport af pilotundersøgelse

Mediestatistik
 Program og oplæg til seminar
 Resume af seminaret
 Emnegrupper

Den Mobile Medieskole
 Kursusprogram
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