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Årsmötesprotokoll 2017
§ 1

Årsstämman öppnas.
Ulf Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av presidium, ordförande, sekreterare och vice ordförande för årsmötesförhandlingarna.
Till ordförande valdes Anders Castberger.
Till sekreterare valdes Roger Nilsson.
Vice ordförande erfordras ej då mötet valde Anders Castberger till ordförande.

§ 3

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Leif Josefsson och Åke Johansson.

§ 4

Fastställande av föredragningslista.
Konstaterades att kallelse till årsmötet är utsänd, enligt gällande stadgar, minst fyra veckor
före årsmötet.
Föredragningslistan kompletterades under 18 Övriga frågor med a) teknik, b) misskötsel och
c) val av tidningsreferent för årsmötet och fastställdes och godkänndes med noterade
kompletteringar.

§ 5

Fastställande av ombudsförteckning.
Totalt närvarande röstberättigade ombud vid fastställandet, 20 st.
Ombudsförteckningen fastställdes.
Närvarolista biläggs originalprotokollet.
Medlemsförteckning finns i TNRF:s studio samt hos Ulf Sundberg.

§ 6
a)
b)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Verksamhetsberättelse föredrogs av Ulf Sundberg.
Årsredovisning föredrogs av Ulf Sundberg.
Under kortfristiga skulder skall 2513:- vara 2713:-.
Verksamhetsberättelsen finns med påskrifter i pärm hos TNRF.
2017 var det 28 betalande medlemmar.
Största intäkten för TNRF kommer från sändning av Trollhättans och Vänersborg
kommunfullmäktige och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige.
Om radiosändning av någon anledning behöver ställas in, informeras det om detta på TNRF:s
Hemsida, samt i samband med att programmet skulle sänts.

§ 7

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av Tommy Pehrsson som också föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
Resultat och balansräkning fastställdes.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret fastställdes.
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§ 10 Val av ordförande.
Till ordförande valdes Ulf Sundberg. Omval 1 år.
§ 10 Val av vice ordförande.
Till vice ordförande kvarstår Tommy Götlind. Kvar 1 år.
§ 11 Val av kassör.
Till kassör valdes Raul Eriksson. Omval 1 år.
§ 12 Val av sekreterare.
Till sekreterare/vice kassör valdes Roger Nilsson. Omval 1 år.
§ 13 Val av övriga ledamöter.
Styrelsen skall, enligt stadgarna, bestå av totalt 9 st ledamöter inkl. ordförande.
Till övriga ledamöter valdes:
Berit Thunblad. Omval 2 år.
Britt Hallgren. Omval 2 år.
Åke Johansson. Omval 2 år.
Ulf Janson. Kvarstår 1 år.
Madeléne Persson Lilja. Kvarstår 1 år.
Alex Holm. Kvarstår 1 år.
§ 13a Anställda och övriga.
Jonas Karlsson, anställd, adjungerad till styrelsen.
Tomas Nilsson, anställd, adjungerad till styrelsen.
Leif Josefsson, övrig, adjungerad till styrelsen.
§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant.
Till revisorer valdes:
Tommy Pehrsson ordinarie. Kvarstår 1 år.
Göran Olander ordinarie och sammankallande. Omval 2 år.
Filip Westlin ersättare. Nyval 1 år.
§ 15 Val av valberedning.
Till valberedning valdes:
Håkan Deleskog ordinarie och sammankallande. Kvarstår 1 år.
Lars Jonason ordinarie. Kvarstår 1 år.
Bengt Cederlund ordinarie. Kvarstår 1 år.
Tony Ilio ordinarie. Omval 2 år.
Anders Castberger ordinarie. Omval 2 år.
§ 17 Verksamhetsplan 2018.
Ulf Sundberg redogjorde för verksamhetsplanen för 2018.
Utsänd verksamhetsplan har år 2019 i rubriken, ändras till 2018.
Åke Johansson framförde att han vill att TNRF skall göra mer reklam för verksamheten, så
fler lyssnar och fler vill sända radio.
§ 18 Eventuella motioner.
Fanns inga motioner att ta upp.
§ 19 Övriga frågor.
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a) Teknik.
Ulf informerade om att den frekvens, som används för att sända radiosignaler från Folkets
Hus till radiomasten på vattentornet på Skogshöjden, inte får nyttjas längre. Gäller ej 90,6
Mhz. Tommy Götlind, Ulf Sundberg och Tomas Nilsson håller på att ta fram förslag på hur
sändning av radiosignalen skall ske i fortsättningen.
b) Misskötsel.
Åke Johansson tog upp frågan om det i stadgarna finns någon paragraf som beskriver vad som
sker vid misskötsel. Ulf Sundberg svarade att någon sådan paragraf inte finns.
Ordförande ställde frågan till Ulf Sundberg om han kunde förklara vad som händer vid
misskötsel.
Ulf Sundberg svarade att framkommer det att någon eller något blivit missköt tar styrelsen
upp frågan.
Är det frågor om misskötsel i samband med radiosändningar så finns det en ansvarig utgivare
för varje sändningstillstånd där radioprogrammet är sänt.
c) Tidningsreferenter.
Till tidningsreferenter valdes Ordförande Ulf Sundberg och Sekreterare Roger Nilsson.
§ 20 Stämmans av slutande.
Ordförande för årsmötet Anders Castberger avslutade årsmötet med tack till de närvarande.
Ulf Sundberg bjöd in alla till kaffe och smörgås.

2018-03-27
-------------------------------Anders Castberger, ordförande

--------------------------------Roger Nilsson, sekreterare

-------------------------------------Leif Josefsson, justeringsman

----------------------------------------Åke Johansson, justeringsman

