Verksamhetsinriktning, arbetsplan, budget och styrelsens
förslag för 2022-2023
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STYRELSENS FÖRSLAG

1. Verksamhetsplan 2022.
Motto: bli vid din läst, utveckla det som vi är bra på.
•
•
•

den lokala närvaron, en nära radio som speglar det lokala samhället
radio vid kris o krig, ett kommunalt komplement till P4 i samarbete med kommunen.
Integrationsradio, radio på invandrarspråk där invandrarna själv gör program

NRO ska stimulera detta genom att
•
•
•
•
•

ge tips på bra exempel på ovan via vår hemsida
knyta kontakter mellan våra föreningar genom regionala träffar, fysiska o digitala
ge ut regelbundna nyhetsbrev som också når de som sänder i radion, inte bara styrelseledamöter
erbjuda god utbildning via vårt utbildningsmaterial, som också finns på vår hemsida
erbjuda goda avtal med upphovsrättsorganisationer m.fl.

2. Budget 2022.
Benämning

Budgeterat

Medlemsavgifter

70 000

Bidrag EU-projekt

79 900

Bidrag Nordiska Projekt
Summa intäkter

0
149 000

Stämmokostnader

-6 000

Programvaror

-700

Kontorsmateriel

-400

Datakommunikation, ny hemsida

-5 700

Porto

-500

Bankkostnader

-1 200

Medlemsavgifter externa organisationer

-5 000

Deltagarkostnader styrelsen stämman

-5 000

Matersättningar

-6 500

Logiersättningar

-12 500

Reseersättning

-10 000

Reseersättningar utlandet

-20 000

Kostnader medlemskommunikation nyhetsbrev etc

-10 000

Blommor, presenter vid uppvaktning o avtackning

-500

Kostnader Nordplus projekt

-65 000

Summa kostnader

-149 000

Resultat

0
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3. 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,
Skype och telefon vid sitt arbete.

•

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

4. Medlemsavgift 2023.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter
för 2023.
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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