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          Verksamhetsberättelse 2019 
 

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 studios i Folkets Hus, Trollhättan och har möjligheter att hjälpa föreningar och organisationer med 
egna sändningstillstånd med sändning av närradio.  
TNRF kan även låna ut sändningstillstånd för att låta intresserade prova på att sända radio inom TNRF:s 
sändningsområde. 
 

Följande 9 personer har utgjort styrelse för TNRF under 2019. 
Ulf Sundberg ordf./kassör. Tommy Götlind v. ordf. Roger Nilsson sekr. Raul Eriksson kassör. 
Övriga ledamöter, Åke Johansson, Ulf Jansson, Madeléne Persson Lilja, Monica Rodriguez och Alex Holm.  
 
Adjungerade till styrelsen: Jonas Karlsson, Tomas Nilsson och Leif Josefsson. 
 
Tommy Götlind är TNRF:s representant i VGN:s styrelse.   
Jonas Karlsson sitter i VGN:s styrelse. 
Tomas Nilsson är TNRF:s representant i NRO. 

 
Under året har förutom årsmöte hållits nio protokollförda styrelsesammanträden. 
 
Anslutna föreningar 
Föreningar, församlingar och privatpersoner som under året varit anslutna till TNRF och betalat medlemsavgift 
har varit 26 st. En förteckning över medlemmar finns med i årsmöteshandlingarna. 

 
Aktiviteter 
NRO:s årsmöte och radiodagar i Västerås 5-7 april. 
 
VGN:s årsmöte i Falköping 9 maj 
 
Sändningar. 
Under året har ett antal sändningar genomförts varav några nämns nedan, total har ca 1500 timmars program 
sänts. 
 
Sändningar 
Från Regionfullmäktige, som under året flyttas till olika platser inom Västra Götalandsregionen, samt 
Kommunfullmäktige i Trollhättan och Vänersborg.  
 
Från Hönökonferensen och Nyhemskonferensen.    
 
Dansbands Dax.  
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JukeBox Dax.  
 
Ring och önska.  
 
Närhet Trygghet, Söndagsmagasinet, Tal och ton, Gudstjänster från kyrkorna i Trollhättan och Vänersborg samt 
kvällsandakt måndag – fredag från kyrkorna i Trollhättan, Vänersborg, Åsaka, Gärdhem och Västra Thunhem.    

 
Skivor till lunch.  
 
Radio Liberal en gång i månaden. 
 
Månadens väder en gång i månaden.  
 
Billy och jag en gång i veckan.  

 
Kung Nicklas. 
 
Sånt är livet. 
 
Spisar Dax. 
 
Midsommar program. 
 
Förnyad tro från fängelsemissionen 
 
Radio Full Gospel. 
 
VGN har med hjälp av TNRF producerat och sänt intervju med 9 st toppkandidater till EU-valet. 
 
Eritreanska föreningen. 
 
Aktivitetshuset.  
 
Utesändningar (direktsändningar) 
Från ett PRO möte i PRO:s lokal. 
 
Önskeprogram från Kyrkans Hus.    
 
 
Program, Reklam och Poddar 
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. 
 
För att öka intresset för närradiosändningar så har NRO beslutat att de som producerar poddar och annan media 
får bli medlemmar i NRO. TNRF ger därför intresserade möjlighet att bli medlemmar och att producera poddar 
och annan media som kommer att publiceras på webben. 
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Teknik. 
Ny sändarlänk. 
Sändarlänken kommer att gå genom ”svart fiber” mellan Folkets Hus och vattentornet på Skogshöjden. ”Svart 
fibern” hyrs av Trollhättans energi. I studion placeras en box som sänder iväg en signal via ”svart fibern” till 
vattentornet, där en annan box tar emot signalen och sänder ut den på 90,6 Mhz. 
Kostnad för boxar och material för installationen och kabeldragning har beräknats till 100.000:-.  
Till detta kommer eget arbete som utförs av TNRF utan någon kostnad.  
MSB vill kunna sända VMA via TNRF:s sändare på vattentornet på Skogshöjded. MSB står för samtliga 
kostnader som är förenade med att dessa sändningar skall kunna genomföras. 
Trollhättan stad har anmält intresse för att kunna sända ut VMA då behov uppstår t. ex. större olyckor. 
Trollhättans stad har beviljat TNRF ett bidrag på 100.000:- till sändarlänk. 
 
Sändningstillstånd. 
TNRF har förlängt sändningstillstånden från 2019-2024 för Slussen, Älvfåran och Strömfåran. 
 
Personal. 
Jonas Karlsson och Tomas Nilsson har varit anställda under 2019 hos TNRF.  
Rickard Rodqvist har under 3 månader varit praktikant. 
 
Ekonomi. 
Ordförande Ulf Sundberg och kassör Raul Eriksson har varit firmatecknare för TNRF 2019. 
 
Övrigt. 
Webblyssning. 
Under en slumpmässig 2 veckorperiod lyssnar 747 unika lyssnare på Radio Trollhättan på webben. 
Dessa unika lyssnare fördelade sig över hela världen och lyssnade tillsammans på 2947 program vilket innebär 
att varje lyssnare i snitt lyssnar på 4 program.                                                                                                                                                      
 
VGN informations kväll.  
VGN har under hösten hållit en informations kväll, i Trollhättan, som Jonas och Tomas ansvarade för, där bland 
annat frågor som hur skall VGN arbeta i framtiden, trådlös överföring, poddradio, mobila inspelningsapparater 
m.m. behandlades. Visning av TNRF:s lokaler gjordes under kvällen. 
 
Radiotablå i ttela. 
Annonstidningen ”7-dagar” lades ned under året och sen dess Radio Trollhättan inget ställe för att annonser 
radiotablån.  
 
TNRF:s lokaler. 
Fastighetsägaren har genomfört brandsyn av TNRF:s lokaler samt gjort justeringar enligt påpekande i brandsyne 
protokollet.    

 
Styrelsen tackar alla medarbetare, medlemmar, sponsorer och lyssnare för det gångna verksamhetsåret och 
fortsätter arbeta för ett ökat intresse 2020 med fler som vill sända närradio och reklam i Radio Trollhättan och 
därmed bidra till ett intressant närradioår. 
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Trollhättan i Mars 2020 
 
 
__________________________            ___________________________        _________________________ 
Ulf Sundberg, ordf/kassör.                      Tommy Götlind,  v. ordf.                    Roger Nilsson sekr. 

 

 __________________________            _________________________           __________________________        

Raul Eriksson kassör.                            Monica Rodriguez.                             Alex Holm.  

 

 __________________________           __________________________          __________________________ 

Madeléne Persson Lilja.                        Åke Johansson.                                 Ulf Jansson. 

 

 

                                          


