Verksamhetsinriktning, arbetsplan, budget och styrelsens
förslag

Verksamhetsinriktning 2018 – 2019

Arbetsplan 2018
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STYRELSENS FÖRSLAG

1. Verksamhetsinriktning 2020–2021.


Via Community Media Sweden (CMS) öka informations- och erfarenhetsutbytet

till och från medlemmar i Europa.



Påverka beslutsfattare att i högre grad stötta den ideella närradion genom att ta

fram bra exempel från andra länder samt nyttja det nätverk som CMS har via Civos



Via hemsidan och regelbundna nyhetsbrev nå bättre kontakt med våra

medlemmar.

2. Arbetsplan 2020.

Nya medlemmar till NRO. Genomföra en rekryteringsinsats.
Rusta organisationens kunskap om EU s arbete med
mediafrågor samt skaffa oss politiska kontakter på Europanivå.

Starta ett regelbundet nyhetsbrev för att nå så många som
möjligt av de som sänder närradio. Detta ska innehålla både
aktuell info, tips och internationella vyer samt successiv ta upp
delar av vårt utbildningsmaterial med knytning till hemsidan.
Ev. kan detta göras i samarbete med KRN och CMS
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3. Budget 2020.
Benämning

Budgeterat

Medlemsavgifter

75 000

Bidrag utlandsresor

10 000

Summa intäkter
Stämmokostnader

85 000
-3 000

Bidrag Radioakademin

-5 000

Programvaror

-700

Kontorsmateriel

-400

Datakommunikation

-700

Porto

-500

Bankkostnader

-1 200

Medlemsavgifter externa organisationer

-6 000

Deltagarkostnader styrelsen stämman

-1 000

Matersättningar

-2 500

Logiersättningar

-12 500

Reseersättning

-10 000

Reseersättningar utlandet

-20 000

Kostnader medlemskommunikation nyhetsbrev etc

-10 000

Blommor, presenter vid uppvaktning o avtackning

-500

Summa kostnader

-74 000

Resultat

11 000

4. Medlemsavgift 2021.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter
för 2020.
1 – 5 medlemmar =

1 000 kr

6 – 10 medlemmar = 1 600 kr
11 – 15 medlemmar = 2 200 kr
16 – 20 medlemmar = 2 900 kr
21 - medlemmar =

3 600 kr

Enskilda medlemmar = 250 kr
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5. Styrelseersättningar och
konferensersättningar.
•

Styrelsen föreslår att de förtroendevalda arbetar utan arvoden och traktamenten
samt att resor och andra kostnadsersättningar som utförs för organisationens
räkning ersätts mot uppkomna kostnader.

•

Styrelsen har rätt att arvodera folk inom eller utom styrelsen för speciella
uppdrag

•

Att styrelsen, och nätverk använder billigaste redskap såsom e-post, sms, chatt
och telefon vid sitt arbete.

•

Styrelsen föreslår att aktiviteter som NRO genomför gäller självkostnadspris
för deltagande.
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