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Verksamhetsberättelse för 2005 
 
Under det år som gått har föreningen huvudsakligen haft följande verksamhet. 
 
Sändningstillstånd 
Vårt sändningstillstånd har förlängts och sträcker sig till 2008. 
 
Hemsidan 
Under året har en ny mer ändamålsenlig och lättskött webbsida arbetats fram. 
Rickard Westerlind har i samråd med styrelsen designat och programmerat 
den. Nu kan behöriga utan webbdesignkunskap uppdatera sidan. 
 
Ansökningar 
Styrelsen har skrivit ihop ett antal olika projekt att söka pengar på. Föreningen 
har ansökt om pengar hos några olika större bidragsgivare. En ansökan till 
allmänna arvsfonden har väckt intresse. På arvsfondens inrådan drogs den 
tillbaka för att bearbetas vidare och söka samarbetspartners. Vi har påbörjat 
ett samtal med bl.a. BRÅ och Polisen om projektet. Arbetet fortsätter under 
2006. En av ansökningarna till EU bifölls, se vidare under egen rubrik. 
 
Nya medarbetare 
Under året har vi knutit en ny aktiv medarbetare till de frivilliga som hjälper till, 
Jorge Perez. Han hjälper främst till med olika infosnuttar till slingan och i 
kursverksamheten. 
 
Direktsänd EU-debatt om konstitutionen 
EU-bidraget gav oss möjlighet att anlita de kvalificerade nyckelpersoner som har till 
yrke det vårt frivilliga nätverk inte innehåller: djup kunskap om EU:s uppbyggnad 
och de problem/möjligheter som finns, samt en sändningsproducent och en 
inslagsproducent. Många frivilliga krafter har sedan genomfört och slutfört projektet. 
Ett stort nätverk har bidragit med tid, tid, tid, entusiasm och kunnande. Tillsammans 
har dessa krafter givit ett direktsänt, 60 min långt TV-program. Detta har dessutom 
repriserats 70 gånger. Vi har också sänt över kopia av programmet till berörda 
partier och tjänstemän - ca 15 st. Ekonomiskt kan man skatta bidraget till 972 kr 
per sänd timme eller 90 öre per tittare. Den från föreningen anslagna 
resursomfattningen har blivit 396 mantimmar, med en konventionell interndebitering 
(700 kr/tim) skulle detta motsvara 277 200 kr. Dessutom har föreningen bidragit 
med sändningstid, som för medlemmar kostar 36 000 kr. Till detta kommer minst 28 
tim från de politiska partierna tillsammans. 
 
Vad som hänt i rutan under året 
Reprisprogrammen har rullat, med byte varannan vecka. Även några nya TV-
program har skapats under året. ”Lådbilslandet” och ”Riddare i Mariefred” har 
Jana 17 år från Järna förtjänstfullt bidragit med. Jorge Perez bidrog med en film 
om midsommar på Torekällberget. En ny rubrik har tillkommit ”Insänd film”. 
Här kan vem som helst skicka in en filmsnutt som kan intressera andra 
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Södertäljebor. Kringelskolan har visat sin skolavslutning. Under året har vi 
också visat 87 infosidor från medlemmarna, se separat papper. 
 
Nya lokaler 
Under hösten bytte vi upp oss till en större lokal för avlämningspunkten. Detta 
gav 12 m2 istället för de 8 m2 där man bara kunde utnyttja 2 m2! En fräschare 
lokal som även gav utrymme för en liten köksdel och förråd samt riktig 
elektrisk installation. Ett speciellt tack till Claes för ett mycket ändamålsenligt 
ombyggt och möblerat utrymme. 
 
Ny avlämningspunkt 
Koncernen Telge har tagit över Telgebostäders kabel-TV-nät. Den 
utsändningsutrustningen var i dåligt skick och utsändningspunkten var tvungen 
att flyttas bort från Igelsta värmeverk. Ny sändningspunkt har byggts upp i 
Telges lokaler på Holmfastvägen. C-sam ordnade bredband åt oss dit, samtidigt 
som vi ingick ett sponsoravtal med dem. Summa summarum gav det oss en 
bättre plats för vår utrustning, billigare distributionskostnader men vi förlorade 
möjlighet att synas i Nykvarn.  
 
Nya stadshuset 
Planeringen för det nya stadshuset har tagit fart. SLTV har ett finger med i 
planeringen. Vi har ett flertal gånger träffat projektansvarig tillsammans med 
arkitekter för att påverka hur utrymmena för TV och radio m.m. ska se ut. 
 
Uthyrning av utrustning 
Tre-kamera-utrustningen hyrdes ut till Suroyo-TV under tre veckors tid. Detta 
under tiden som deras ordinarie utrustning reparerades och uppgraderades. 
Nya kontakter skapades! 
 
Utlåning av utrustning 
En redigeringsutrustning har varit utlånad till Jana vilket har resulterat i ett par 
bidrag under året och vi hoppas att fler kommer in under 2006. 
Kamerorna, främst Sony PD150, har varit utlånad då och då för att filma 
material och evenemang. 
 
Inköp av ny utrustning 
Till trekamerasystemet inköptes nya förtittsmonitorer. Till avvecklings-
anläggningen inköptes en ny bandspelare. 
 
Försäljning av utrustning 
En bandspelare och en kamera av DV-Pro-modell såldes då de inte passade in 
bland övrig utrustning. Det var också nödvändigt att sälja dessa innan värdet 
blev för lågt. 
 
Reparation av utrustning 
En av kamerorna i TV-studioutrustningen reparerades. Monitorer gicks igenom, 
vissa skrotades och vissa reparerades. 
 
Kursverksamhet med ABF 
Byggnation av en studio hos ABF färdigställdes. Vi har arbetat fram tre 
kursplaner: stor-TV-produktion, mini-TV-produktion och videoredigeringskurs. 
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Huvudlärare för redigeringen, Rickard Boija, huvudlärare för TV-kursen, Björn 
Ericstam. 
”Oceanens Blå Känsla” 
Denna 25-minutersfilm har fått förlängt distributionsavtal med Kommunala 
mediacentralen (KMC). 
 
Styrelsemöten 
Under 2005 har styrelsen samlats till styrelsemöte fem gånger. Föreningen har 
haft ett medlemsmöte och sex formella arbetsmöten samt ett mycket stort 
antal interna och externa kontakter. 
 
Styrelsen 
 
 


