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Verksamhetsberättelse för år 2009 till 2010 års årsmöte den 26 april 2010 
 
Detta års verksamhet präglades av två nya saker. SLTV fick ett eget humorprogram i full blom. De hade redan startat under 
december 2008 men under våren 2009 var det full fart. Nedslag av Kristoffer Stålbrand och Niclas Buskenström. Det blev 
så uppmärksammat att de övriga öppna kanalerna snabbt plockade upp dem i sina tablåer. Programmen visades i 
Stockholm, Växjö, Göteborg, Malmö och även i Niclas hemstad Enköping. Programmet har både upprört folk och gett oss 
mycket positiva reaktioner. Precis som det ska vara. Den andra nya saken var att vi fick in praktikanter från Globens 
kunskapsgymnasium. Detta tack vare deras lärare Issac, som är ansvarig utgivare på öppna kanalen Stockholm. Fyra elever 
gjorde under sin praktik olika nyhetsinslag för SLTV. Detta skrev jag om på vår webbsida för att informera tittarna om vad 
som hände. Som en sidoeffekt av det kom det ytterliggare fyra praktikanter från tre olika skolor. Den yngsta av dem, Robin, 
är fortfarande aktiv hos oss på olika sätt. Vi tackar dem alla för fina insatser. 
Kommunen, eller rättare sagt olika avdelningar inom kommunen, fortsätter att anlita oss för att visa information. Jättekul! 
Under våren informerade ABF med långa infofilmer om sitt musikcafé med Wiklund o Hansson, producerade av Pia 
Johansson. Även under sommaren hade ABF mycket info i rutan. Fornhöjdsdagens arrangörer gjorde film om sin dag. 
Höstens händelse: En ny medarbetare, Kenneth Mäki dök upp och levererade tre filmer som vi direkt visade i rutan. 
Kenneth har varit mycket aktiv under hösten och levererat flera intressanta nyhetsinslag samt deltagit i våra aktiviteter. 
Jörgen Nobelius, elev på Södertörns högskola, dök upp. Han fixade en ny infofolder åt oss och ett förslag på ny logotype. 
Ju-jutsiklubben blev medlemmar för att informera tittarna om sina kurser. De gör även sina filmer själva. Vi deltog återigen 
i mässan för företag som anordnades av Affärskontakten. De sponsrar oss med en plats och vi har med deras logga i rutan. 
Vi gjorde detta på ett nytt sätt med Marcel i huvudrollen i form av en TV-studioinspelning med gäster och husband. Trots 
kort varsel fick vi ihop både kamerafolk och bildproducent. Meningen var att göra ett TV-program av det hela, men det 
blev inget då Marcel tragiskt gick bort, blott elva dagar efter inspelningen!  
 
TV-programmen som visades under året var en del repriser från 2008, som var ett bra år. Nya program kom från Kenneth 
(3st), Marcel (2st), Stefan (2st), Magnus (2st), Sven-Erik (1st). Via SFV har vi fått in två program och ett program kom från 
Röda korsets folkhögskola samt ett från öppna kanalen Stockholm. Följande titlar kan nämnas: Båtliv i Södertälje under 90 
år, Piratföreställningen på Gröna Lund, Idöborg, Älgjakt till häst, Ikeaeffekten, Fornhöjdsdagen 2009 m.fl. 
 
Veckans nyhet. Under den rubriken kunde vi lägga färskt material som vi fått in, speciellt under hela våren då 
praktikanterna härjade i rutan. Under hösten var det Kenneth och Robin som hjälpte till med inslag. Rubriken får leva 
vidare. 
 
Antalet informationstexter från medlemmarna har varit ganska lika jämfört med tidigare år. Stora annonsörer har varit: 
ABF, Friluftsfrämjandet, Södertälje Orkesterförening, Kommunen.  
 
Det har gjorts lite åtgärder i lokalen på Artursberg och det har varit aktiviteter där. Nedslag har haft det som 
inspelningsstudio och praktikanterna och Kenneth har suttit där och redigerat. Vi har dragit in egen elektricitet och fått en 
elcentral så att vi har koll på säkringarna. Vi har också fått nya kort och en annan väg in, så vi slipper källargången. Vi 
planerar vidare att ställa iordning studiodelen och även att dra in bredband.   
 
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 använts en gång under hösten. 
 
Årsmöte hölls i ABF:s lokaler. Årsmötet uppdrog också åt styrelsen att ta fram en ny valberedning under året. 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. Inga medlemsmöten har hållits. Styrelsen har bestått av Magnus Elmborg (ordf.), Claes 
Börjesson (vice ordf.), Kristina Börjesson (kassör), Tommy Rosendahl, Marcel Bos, Erling Möller. Suppleanter har varit 
Eva Bjurholm och Magnus Holmquist. 
 
Den 15 november gick Marcel Bos bort i sitt hem. Troligen beroende av ett epileptiskt anfall.  
 
Magnus har deltagit i Riksförbundet öppna kanalens styrelsearbete som ledamot. 
 
Magnus Elmborg, ordf. 


