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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för det gångna året.
Trollhättans närradioförening (TNRF), är en ideell förening, bildad av föreningar i TNRF:s sändningsområde,
för gemensamma angelägenheter inom närradioverksamheten.
TNRF har två studior i Folkets Hus, Trollhättan och har möjligheter att hjälpa föreningar med sändning av
närradio.
TNRF kan även låta olika grupper få prova på att sända radio under TNRF:s sändningstillstånd.
Följande 9 personer har utgjort styrelse för TNRF under 2015.
Ulf Sundberg ordf./kassör. Tommy Götlind v. ordf. Roger Nilsson sekr./vice kassör. Raul Eriksson vice
kassör.
övr. ledamöter, Åke Johansson, Ulf Jansson, Berit Thunblad, Érica Zuleta, Britt Hallgren och Madeléne
Persson Lilja.
Adjungerade till styrelsen: Jonas Karlsson, Tomas Nilsson och Leif Josefsson.
Tommy Götlind är TNRF:s representant i VGN:s styrelse.
Tomas Nilsson är TNRF:s representant i NRO.
Under året har förutom årsmöte hållits åtta protokollförda styrelsesammanträden.
Anslutna föreningar
Föreningar och församlingar som under året varit anslutna till TNRF och betalat medlemsavgift
har varit 34 st. En förteckning över medlemmar finns med i årsmöteshandlingarna.
Aktiviteter
Madeléne Persson Lilja, Tomas Nilsson och Érica Zuleta har varit på kurs på Vara Folkhögskola 3 – 5 juni.
Kurs handlade om radioutrustning, intervjuteknik, redigering och studioteknik.
NRO:s årsmöte i Växjö 8 – 10 april.
NRO:s ljudkurs i Stockholm.
VGN:s årsmöte
Reportage resa till Rom 20 – 24 juli.
Sändningar.
Under året har ett antal sändningar genomförts varav några nämns nedan, total har ca 1200 timmars program
sänts.
Från respektive möten i Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Kommunfullmäktige i Trollhättan och
Vänersborg.
Från Hönökonferensen och Nyhemskonferensen.
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Dansbands Dax med Berit Thunblad.
JukeBox Dax med Åke Johansson.
Nattsändning av lusse vaka med Ulf Jansson.
Ring och önska.
Närhet Trygghet, söndagsmagasinet samt kvällsandakt måndag - fredag.
Gudstjänster på söndagar.
2016-12-10 på Nobeldagen och Internationella dagen för Mänskliga rättigheter bidrog TRNF med reklam i radion
genom sändning av en jingel sammanställd av Érica Zuleta.
Vingaland har sänt program om ekologisk odling.
Sommarradio med Ulf Jansson.
Kvinnor och män i kyrkan från Svenska Kyrkan.
Människor omkring dig i staden där du bor med Érica Zuleta och Alex Holm.
Luciarock med Ulf Jansson och P-O Lövgren.
20 st sändningar med anledning av Trollhättans Stads 100 år jubileum.
Skivor till lunch, olika ansvariga varje gång.
Radio Liberal.
Utesändningar (direktsändningar)
Under Fallens dagar sändes radio fredag och lördag.
Önskeprogram från Kyrkans Hus.
Radio Liberal julsändning hos Rita Paulsson Svensson.
Program o Reklam
Intresset är fortfarande stort för att sända närradioprogram och att få reklam sänd i TNRF.
Reklamtiden per timma uppgår till 4 minuter som tas från programtiden.
På TNRF:s hemsida, under Facebook, finns bilder och text om verksamheten under året.
För att se bilder och läsa texten, behövs inget Facebook konto, det räcker med att klicka på Facebook rutan på
startsidan för att komma in. För den som har ett Facebook konto går det även att skriva text.
Teknik.
Sändarlänk.
2017-12-31 görs en frekvensindragning, vilket medför att befintlig länkutrustning måste bytas ut.
Tommy Götlind har i uppdrag att ta fram olika alternativ. Kostnad för ny länkutrustning är 25.000:- till 50.000:-.
Telefoner.
Ett fast telefonabonnemang har sagt upp och 2 st gamla mobiltelefoner bytts till ny.
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Radiosändaren.
Radiosändaren på vattentornet på Skogshöjden slutade fungera 2016-12-05 och ersattes av reservsändaren
2016-12-06 vilken kommer att sitta kvar tills ordinarie sändare är reparerad.
Övrigt.
Sändningstillstånd.
Förnyelse av sändningstillstånd har gjorts genom att det hållits årsmöte med Radio Slussen, Radio Älvfåran och
Radio Strömkarlen. På respektive årsmöte beslutades om att skicka in ansökan om förnyat sändningstillstånd,
för respektive förening, vilket är genomfört.
Personal.
Jonas Karlsson och Tomas Nilsson har varit anställda under 2016 hos TNRF.
Ekonomi.
Upptaget lån har under året amorterats ned till ca 3.320:-.
Slutförfallodag för lånet är 2017-02-28.
Styrelsen tackar alla medarbetare, medlemmar, sponsorer och lyssnare för det gångna verksamhetsåret och
fortsätter arbeta för ett ökat intresse 2016 med fler som vill sända närradio och reklam i Radio Trollhättan och
därmed bidra till ett intressant närradioår.
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