Nyhetsbrev Närradions riksorganisation
2015 - 2
Viktiga händelser
Ny hemsida för NRO.
Anpassad för
datorer,
smartphones och
surfplattor. Nu med
ansökan till
Närradiodagarna i
Uppsala.
Kontinuerlig
uppdatering med
ny information

Påminnelse 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 upphovsrättsorganisationen Administration av
litterära rättigheter i Sverige, ALIS.
Och till International Federation of
Phonographic Industry, IFPI och
Svenska Artister och Musikers
Intresseorganisation, SAMI.

Redovisningen från medlemmarna
sker till NRO för båda dessa
organisationer.
REDOVISNING TILL NRO
SENAST 31 MARS 2015.
Blanketterna finns på nro.se under
fliken Rapportering.

• Påminnelse om
rapportering av
upphovsrätten. Senast 31
mars
Anmälan till årets
närradiodagar
• Stämma i Uppsala. 11-12
april
• Bildandet av ny förening.
Community Media
Sweden, CMS.
 Nominering av förtro" Åretstill
stämma
med
endevalda
valberedningen.
tillhörande media

aktiviteter genomförs
den 11-12 april i
Uppsala."

Förändringar av upphovsrätten till
Stim redovisas löpande till Stim av
föreningarna.

Årets Stämma i Uppsala
Årets stämma med tillhörande
närradioaktiviteter genomförs den 1112 april i Uppsala.

Under lördagen kommer vi att bilda en
ny förening, Community Media
Sweden.

Den 11 april är det gemensamma och
separata aktiviteter tillsammans med
Riksförbundet Öppna Kanaler,
representanter för Studentradion samt
Kristna Radionätet,

Vi arrangerar dagarna på Göteborgs
Nation, S:t Larsgatan 7 A, i Uppsala.
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Finns gott om hotell i Uppsala för
boende.
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Community Media Sweden
NRO föreslår våra medlemmar att
bilda en ny organisation där både
radio och TV intressen tillgodoses
och samlas i en förening. Alltså
både närradion och lokal TV.

Under lördagen den 11 april
kommer vi att gemensamt bilda
denna förening, anta stadgar, en
första verksamhetsplan samt välja
en styrelse för föreningen.

NRO kommer att finnas kvar som
organisation precis som tidigare
och specifikt hantera närradiofrågor.

Information om Community Media
Sweden kommer att distribueras
inom kort. Ett intensivt arbete med
att formulera stadgar och
nomineringar till styrelsen för
föreningen pågår i detta nu. Lördag
eftermiddag kommer att ge en
överblick av verksamhet i den nya
föreningen samt idéer om
inriktning av verksamheten.

Den nya 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.
En förening för både radio och TV Community Media Sweden

Styrelsen för NRO har nominerat
Lars-Erik Backström till styrelsen
för CMS med Ragnar Smittberg
som ersättare.

__________________________________________________________________________________________

Program och praktiskt för
närradiodagarna i Uppsala 11-12
april
För NRO-medlemmar gäller.
Lördag 11 april
Start med lunch i lokalerna vid Göteborgs Nation, S:t
Larsgatan 7, kl 12.00.
Kl 13.00 påbörjas aktiviteterna med att NRO samtalar
med medlemmarna om den nya föreningen CMS
Kl 14.15 – 15.00 gemensam föreläsning.
15.30 – 16.30 Grupparbeten.
17.00 – 17.30 Bildandet av nya föreningen Community
Media Sweden, CMS.
19.30 Gemensam middag.
Söndag 12 april

Styrelsen har beslutat att
anmälningsavgiften är 300 kr/deltagare.
Boendet bokas själv av varje deltagare.
I anmälningsavgiften ingår lunch, kaffe
och middag (3 rätters inkl. dryck) för
lördagens aktiviteter samt frukost, lunch
och kaffe på söndagen.
Anmälan görs via NROs hemsida,
www.nro.se Anmälan måste göras
senast 31 mars.
Anledningen är att ge de som sköter
matlagning tid för beställning och
tillagning av mat för deltagarna.

Frukost i Göteborgs Nation.
Kl 09.30 Stämma NRO
Kl 12.00 Lunch

Bildtext som beskriver bilden.

Avslutning
Den nya styrelsen konstituerar sig efter lunchen.
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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

Handlingar till NROs stämma i Uppsala
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut m.m. kommer att skickas
ut direkt till medlemmarna. De kommer
även att läggas ut på hemsidan för
nedladdning. Stämman genomförs på
söndag den 12 april. Där kommer
sedvanliga årsmötesförhandlingar att
äga rum.

Favoritordspråk:
Har man bra skor, kan man gå
långt

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.
Välkomna
Styrelsen

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 för
NRO har formulerat synpunkter till den fortsatta processen och
beredningen av ärendet. Redovisning av NROs remissvar kommer att
göras under stämman.
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