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          Verksamhetsberättelse 2017 
 

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 10 personer har utgjort styrelse för TNRF under 2017. 
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, Britt Hallgren, Madeléne Persson Lilja och  
Alex Holm.  
 
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 sju protokollförda styrelsesammanträden. 
 
Anslutna föreningar 
Föreningar, församlingar och privatpersoner som under året varit anslutna till TNRF och betalat medlemsavgift 
har varit 28 st. En förteckning över medlemmar finns med i årsmöteshandlingarna. 

 
 Aktiviteter 
NRO:s årsmöte och radiodagar i Eskilstuna 7 – 9 april. 
 
VGN:s årsmöte i Falköping, i mars. 
 
Sändningar. 
Under året har ett antal sändningar genomförts varav några nämns nedan, total har ca 1500 timmars program 
sänts. 
 
Från Regionfullmäktige, som flyttas till olika platser inom Västra Götalandsregionen samt Kommunfullmäktige i 
Trollhättan och Vänersborg.  
 
Från Hönökonferensen och Nyhemskonferensen.    
 
Dansbands Dax.  
 
JukeBox Dax.  
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Ring och önska.  
 
Närhet Trygghet, söndagsmagasinet samt kvällsandakt måndag – fredag från kyrkorna i Trollhättan, Vänersborg 
och Vargön.   
 
Gudstjänster på söndagar från kyrkorna i Trollhättan, Vänersborg och Vargön.  
 
Sommarens leenden, 50 st 15 minuters program, sända under sommaren. 
 
Skivor till lunch och Gubbröra.  
 
Radio Liberal en gång i månaden . 
 
Två tjejer i natten en gång i månaden.  
 
Månadens väder en gång i månaden.  
 
Billy och jag en gång i veckan.  
 
Jul och lusse program.  
 
Advents kalender, en repris sändning från 2016.   
 
Resereportage, 3 st program från Holmenkollen i Norge. 
 
Resereportage från Tanzania i Afrika. 
 
Utesändningar (direktsändningar) 
Önskeprogram från Kyrkans Hus. 
 
Intervjuprogram och önskeprogram i samband med TNRF:s 35 årsjubileum. 
 
Program o Reklam 
Intresset är 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 mellan antennen på Folkets Hus och antennen på vattentornet på Skogshöjden. 
Tommy Götlind, Tomas Nilsson och Ulf Sundberg har under året jobbat med att ta fram alternativ till ny 
sändarlänk vilka kommer att presenteras, inklusive kostnad, i början av 2018. Ulf Sundberg har haft kontakt med 
Post- och Telestyrelsen som ansvarar för sändningsfrekvenser och fått meddelande om att vi kan under några 
månader fortsätta sända på befintlig frekvens tills en lösning är klar. 
 
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. 
 
Ny programvara för lyssning på webben av TNRF:s sändningar har inköpts. 
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Övrigt. 
Studiebesök. 
Vara folkhögskolas radiolinje har varit på besök i TNRF lokaler och fått demonstration och information om teknik, 
sändning och program. 
 
Tidningen ”Får jag lov” har haft ett reportage, text och bilder i tidningen efter att ha varit hos TNRF i studion och 
intervjuat Berit Thunblad, Tomas Nilsson och Jonas Karlsson.   
 
Personal. 
Jonas Karlsson och Tomas Nilsson har varit anställda under 2017 hos TNRF.  
 
Jonas Karlsson och Tomas Nilsson har varit på en föreläsning, anordnad av fackföreningen Unionen, där Jan 
Bylund pratade om ”Vikten av att ha kul på jobbet”. 
  
Ekonomi. 
Slutbetalning av lån gjordes 2017-02-28. 
 
Styrelsen tackar alla medarbetare, medlemmar, sponsorer och lyssnare för det gångna verksamhetsåret och 
fortsätter arbeta för ett ökat intresse 2017 med fler som vill sända närradio och reklam i Radio Trollhättan och 
därmed bidra till ett intressant närradioår. 
 
Trollhättan i Mars 2018 
 
 
__________________________            ___________________________        _________________________ 
Ulf Sundberg, ordf/kassör.                      Tommy Götlind,  v. ordf.                    Roger Nilsson sekr./vice kassör 
 
 __________________________            _________________________           __________________________        
Raul Eriksson vice kassör.                     Berit Thunblad.                                   Alex Holm.  
 
 __________________________           __________________________          __________________________ 
Britt Hallgren.                                         Åke Johansson.                                  Ulf Jansson. 
 
___________________________ 
Madeléne Persson Lilja.                                          


