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Verksamhetsberättelse för år 2008 till 2009 års årsmöte den 24 juni 2009 
 
Detta års verksamhet präglades av att kommunen eller rättare sagt vissa avdelningar inom kommunen börjar anlita oss. 
Dels genom att visa mer information, dels genom nyproducerad film som visades under året. Jättekul! Speciellt som om det 
var på deras egna initiativ. Under våren 2008 visades ett program om ”Remida center” som Jorge Perez fick producera. 
Äldreomsorgen gjorde en jättesatsning med både information och TV-program både på svenska och suryoyo. Detta visades 
undre tio veckors tid. Under våren visades också ganska många olika TV-program om trafiksäkerhet. Vi deltog nämligen i 
en trafiksäkerhetsvecka i Ronna. Detta gav flera filmer än beräknat. Under våren tog vi ett nytt grepp för att nå flera 
företag. Vi deltog i en mässa för företag via en företagarförening som heter ”Affärskontakten”. De sponsrar oss med en 
plats och vi har med deras logga i rutan. Marcel gjorde ett TV-program om händelsen. Höstens händelse: Fornhöjdsdagens 
arrangörer gjorde film om sin dag. Invigningen av stadshuset visades också. Det inslaget fick vi från Träffpunkt Tälje. I 
övrigt visades dock rätt mycket repriser från 2007. Det som utmärkte sig under hösten 2008 var ABF med långa infofilmer 
om ett musikcafé med Wiklund o Hansson, producerade av Pia Johansson. Fullt varje gång sas det. I slutet av året började 
nästa succé  ”Nedslag” som sparkade igång. Ett lokalt humorprogram som snurrar i slingan. 
 
Veckans nyhet. Under den kunde vi lägga färskt material som vi fått in. Den rubriken lever vidare, men under 2008 var det 
dock färre inslag. Kvalitén blev lite bättre under hösten, så den fick vara kvar. 
 
Antalet informationstexter från medlemmarna har varit ganska lika jämfört med tidigare år. Socialdemokraterna avslutade 
sin infovisning under våren. Det är den som hittills har visats längst. Den låg ute under drygt ett år. 
 
Det har inte gjorts något åt lokalen i Artursberg. Just nu fungerar det mera som förråd. Hyran för lokalen är än så länge 0 kr. 
Vi flyttade dit det grejer som fanns kvar i gamla stadshuset tack vare Stefan, Magnus och Marcel. 
 
Årsmöte hölls i ABF:s lokaler. Samma styrelse kämpar på. Årsmötet uppdrog också åt styrelsen att ta fram en ny 
valberedning under året.  
 
Sveriges Film- och Videoförbunds samarbete med Öppna kanalen har ännu inte genererat några filmer. Distributionsfrågan 
och imagefrågan är ännu inte lösta. 
  
Vårt 3-kamera-kitt ”flightcase” har varit ute på uthyrningar till Suryoyo-TV. De har även hyrt en av våra bandspelare vid 
några tillfällen.  
 
Under året hölls tre styrelsemöten. Styrelsen har under året ej varit så aktiv p.g.a. personliga skäl. Inga större viktiga beslut 
är tagna, utan det har bara flutit på. Ej heller har några medlemsmöten hållits. Styrelsen har bestått av Magnus Elmborg 
(ordf), Claes Börjesson (vice ordf), Kristina Börjesson (kassör), Tommy Rosendahl, Marcel Bos, Ulla Norstedt 
(sekreterare), Erling Möller. Suppleant har varit Eva Bjurholm. 
 
Magnus har deltagit i Riksförbundet öppna kanalens styrelsearbete som ledamot. 
 
 
Magnus Elmborg, ordf. 
 


