
Årets Stämma i Uppsala

Årets stämma med tillhörande
närradioaktiviteter genomförs den 11-
12 april i Uppsala. Den 11 är det
gemensamma aktiviteter tillsammans
med Riksförbundet Öppna Kanaler,
RÖK, representanter för Studentradion
samt Kristna Radionätet, KRN. Just nu
håller vi på med att utforma

programmet för dagarna. Kvällen den
11 april har vi som vanligt en trevlig
gemensam middag. Söndagen den 12
används enligt traditionen till den
formella stämman i NRO.

Under lördagen kommer vi att bilda en
ny förening, se avsnittet om CMS. Mer
information om årets närradiohelg
kommer att skickas ut i särskild
information.

Nyhetsbrev Närradions riksorganisation
2015 - 1

Så är det dags igen. Att rapportera
upphovsrätten. Varje år den här tiden
så ska NRO rapportera. Det är dels till
ALIS och till IFPI/SAMI. Det gäller
användningen av skyddade texter och
litterära verk till upphovsrätts-
organisationen Administration av
litterära rättigheter i Sverige, ALIS.
Och till International Federation of
Phonographic Industry, IFPI och
Svenska Artister och Musikers

Rapportering av upphovsrätten
Intresseorganisation, SAMI.
Redovisningen sker till NRO för båda
dessa organisationer.
REDOVISNING TILL NRO
SENAST 31 MARS 2015.
Blanketterna finns på nro.se under
fliken Rapportering.

Upphovsrätten till Stim redovisas
direkt till Stim.

" Årets stämma med

tillhörande media

aktiviteter genomförs

den 11-12 april i

Uppsala."

Ny hemsida för NRO.
Anpassad för
datorer,
smartphones och
surfplattor

Viktiga händelser

• Rapportering av
upphovsrätten. Senast 31
mars

• Stämma i Uppsala. 11-12
april

• Bildandet av ny förening.
Community Media
Sweden, CMS.

 Nominering av förtro-
endevalda till val-
beredningen.
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Stadgar samt förslag på
medlemsavgifter, en första
verksamhetsplan och en styrelse
arbetas det just nu med och
styrelsen för NRO ser mycket
positivt på bildandet av den nya
föreningen.

Under lördagen den 11 april
kommer vi att gemensamt bilda
denna förening, anta stadgar,
verksamhetsplan samt välja en
styrelse. Förslag kommer också att
finnas om att CMS ansöker om
medlemskap i Community Media
Forum Europe, CMFE.

Community Media Sweden

Val av förtroendevalda i NRO

Bildtext som beskriver bilden.

En förening för både radio och TV

Under hösten har NRO och RÖK
intensifierat arbetet med att öka
samarbetet mellan de båda
organisationerna i syfte att kunna
öka påverkansmöjligheterna på
omvärlden. Arbetet har nu
resulterat i att vi föreslår våra
medlemmar att bilda en ny
organisation där bådas intressen att
påverka lagstiftaren och andra
organisationer tillgodoses och
samlas i en förening. Alltså både
närradion och lokal TV.

Föreningens namn föreslås heta
Community Media Sweden. CMS
kommer inledningsvis att bildas av
RÖK och NRO med möjlighet att
bevilja andra riksorganisationer
medlemskap efter ansökan.

Viktigt att medlemmarna nu nominerar kandidater till de
förtroendeposter som ska väljas på NROs stämma den
12 april. Nominerar gör du till valberedningen som
består av Bernt Svensson (Helsingborgs
Närradioförening, sammankallande) och Stellan
Engström (Linköpings Närradioförening).

De val som ska förrättas denna gång är: Ordförande för
två år. En ledamot för två år. Fem ersättare för ett år. Två
revisorer för ett år, en revisorsersättare för ett år samt ett
antal valberedare. Fetmarkerade har ett år kvar på sitt
mandat.

De som innehar förtroendeposter idag är:

Lars-Erik Backström (ordförande)

Anna Wallin (vice ordförande-väljs av styrelsen)

Ingvar Björnlund (kassör)

Roden Bergenstein (sekreterare-väljs av styrelsen)

Ragnar Smittberg (ledamot)

Gabriel Palenque (ersättare), Bo Magnusson (ersättare),
Eberth Gustafsson (ersättare), Tomas Nilsson (ersättare)
och Patrik Malmgren-Rask (ersättare).

Revisorer är: Johan Nilsson och Owe Lindgren.
Revisorsersättare är Thomas Kubja.
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Favoritordspråk:
Ingen kan allt, men alla kan

något

Tänk på att alltid meddela rätt e-
postadress och andra kontaktuppgifter
till NRO. Vid utskick brukar det alltid
studsa tillbaka ett antal brev. Det
förekommer även vid ”riktig
postutdelning”. För att styrelsen ska
kunna ha en bra kommunikation med
medlemmarna är det alltså viktigt att
NRO har rätt uppgifter.

Ett tips till medlemmarna kan vara att
skicka en hälsning eller en fråga till
NRO på ordforande@nro.se då får vi
förhoppningsvis en bra kommunika-
tionsskanal mellan varandra.

OBS att Ordföranden har ett nytt
telefonnummer för kontakt
072/517 56 07

Ett speciellt meddelande från NRO

NRO deltar i ovanstående EU-projekt Leonardo
Comepec tillsammans med 10 andra länder från
Europa. Den 25-26 oktober anordnade, i
Höganäs, Sverige ett av de möten som ingår i
projektet. Där lades program och innehåll upp
för den utbildning som nu kommer att
genomföras i Schweiz, Winterthur, den 27 och
28 februari. Utbildningen består av tre kurser.
Teknik - användning av nya mobila medel för
upplevelser och berättelser. Mobil rapportering.
Program - Hur kan jag lära mina
volontärer/ideella krafter att göra
samhällsmedieforskning, och Stations-
chef/ledare - Management: teambuilding i
gemenskapen inom Närradion och media.

Från Sverige deltar fem personer. Tre
kursdeltagare, en från Boden, en från Eskilstuna
och en från Göteborg.

Ragnar Smittberg och Ingvar Björnlund deltar
från styrelsen och kommer att ingå i
utvärderingsgruppen av utbildningen i Schweiz.

Leonardo Projektet COMEPEC

Närradions riksorganisation

c/o Lars-Erik Backström

Myntgatan 29

931 48 SKELLEFTEÅ

Telefon: 072/517 56 07

E-post:

ordforande@nro.se

webbsida: www.nro.se

www.facebook.com/närradions
riksorganisation

Nyhetsbrevet ges ut av
Närradions riksorganisation

Remiss på Från analog till digital marksänd radio
NRO har fått på remiss SOU 2014:77 vilket betyder ”Från analog till digital marksänd radio”. Betänkandet är på 170
sidor och styrelsen arbetar just nu med läsa in sig på materialet och att formulera kloka tankar till den fortsatta
beredningen. Styrelsen ska lämna svar senast 23 mars till Kulturdepartementet.
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