Nyhetsbrev Närradions riksorganisation
2015 - 3
Viktiga händelser
• Rapportering från
årsstämman 12 april

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

• NRO s
verksamhetsinriktning
2015-2016
• Bildandet av ny förening.
Community Media
Sweden, CMS.

• Verksamhetsplan 2015.
• Så blev valen

Rapport från NRO s årsstämma
Åter ett år till handlingarna. Den 12
april hölls årsstämma för NRO i
Uppsala. Verksamhetsberättelse med
tillhörande ekonomisk berättelse samt
revisionsberättelse godkändes av
mötet. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för 2014. Styrelsens
förslag till verksamhetsinriktning för
2015-2016 godkändes. Även
styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2015 godkändes med en

uppmaning från mötet att prioritera två
av de områden som ingick i
arbetsplanen.

• Medlemsavgift 2016

1. att påverka svenska beslutsfattare att
förverkliga EU s resolution 2008/2011
om att medlemsländerna aktivt ska
stödja de icke kommersiella medierna.
2. att genomföra kartläggningen av
Europeiska upphovsrättsfrågorna.

Verksamhetsinriktningen 2015-2016
* Öka kunskapen om det
internationella regelverket för närradio
och Community Radio för att påverka
beslutsfattare.

samhällsbygget. Ungdomars aktiviteter
i sociala medier behöver knytas till
samhällsengagemang, till engagerade
och livskraftiga föreningar som ser
möjligheter att använda alla typer av
moderna medier för att nå ut till
omvärlden med sitt budskap.

* NRO ska arbeta med mänskliga
rättigheter, demokrati och
yttrandefrihet i samarbete med
internationella radio/media* Arrangera utbildningstillfällen
organisationer samt utveckla kontakter tillsammans med våra nordiska
med radiostationer i främst Europa.
grannländer inom Community Media.
Att ta tillvara kunskaper och
* Utveckling av närradion för att åter
erfarenheter som kan stärka den lokala
hitta sin plats i det svenska
föreningen.
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NRO s arbetsplan för 2015
- Rekrytera nya medlemmar till
NRO
- Förbättra arbetet för att öka
informationen till och mellan
medlemmar via nyhetsbrev,
hemsida och sociala forum såsom
Facebook, bloggar etc.

icke-kommersiella medierna.
- Genomföra kartläggningen av
Europeisk upphovsrätt för det
fortsatta arbetet med
upphovsrättsorganisationerna.

- Inrätta kriterier för ett årligt
stipendie för utdelning vid
stämman 2016. Stipendiet ska
främja utvecklingen av god
programkvalitet inom närradion.
- Bevaka utvecklingen av
sändningstekniken för närradion i
Sverige.
CMS en förening för både radio
och TV

- Påverka svenska beslutsfattare att
förverkliga EU s resolution
2008/2011 som handlar om att
medlemsländerna aktivt ska de

Så blev valen på stämman

Nya medlemsavgifter 2016

Lars-Erik Backström omvaldes till ordförande på två
år. Också Anna Wallin omvaldes på 2 år.

Stämman tog också beslut om att höja
medlemsavgifterna för 2016. De nya
medlemsavgifterna som gäller vid nästa
inbetalning är:

Ingvar Björnlund (kassör), Roden Bergenstein och
Ragnar Smittberg, har ett år kvar på sina mandat.
Till ersättare valdes Gabriel Palenque, Bo Magnusson,
Eberth Gustafson, Tomas Nilsson och Patrik
Malmgren-Rask. Samtliga omval.

1 – 5 medlemmar = 1 000 kr

Till revisorer valdes Thomas Kubja och Ola Hector.
Som ersättare för revisorerna valdes Johan Nilsson.
(samtliga nyval).

11 – 15 medlemmar = 2 900 kr

6 – 10 medlemmar = 1 600 kr

21 - medlemmar = 3 600 kr

Och avslutningsvis valdes en valberedning som består av
Bernt Svensson (sammankallande), Stellan Engström
och Erik Olsson (nyval).

Bildtext som beskriver bilden.
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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

Tänk på att alltid meddela rätt epostadress 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 kontaktuppgifter.

Favoritordspråk:
Huvudkudden är bästa
rådgivaren.

webbsida: www.nro.se
www.facebook.com/närradions
riksorganisation
Nyhetsbrevet ges ut av
Närradions riksorganisation

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

Community Media Sweden
Bildades lördagen den 11 april. En styrelse
valdes som består av:
Lotta Gröning
Gunnar Vagerstam
Lars-Erik Backström
Jakob Schulze
Ragnar Smittberg
Till styrelseersättare valdes Karin Schill och
Avdi Islami.
Till revisor valdes Arne Wallren och som
revisorsersättare Susann Thorngren.
Du hittar pressmeddelandet som skrivits med
anledning av bildandet på NRO s hemsida
www.nro.se
Styrelsens första möte är den 23 april.
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