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Verksamhetsberättelse för år 2010 till 2011 års årsmöte den 2 maj 2011 
 
Detta verksamhetsår var lite av ett mellanår. Det tillkom inget nytt utan det flöt på som vanligt. Undantaget var STA. SLTV 
spelade under en hektisk dag in hela 5st teaterföreställningar! Tempot var ovanligt lugnt med mindre nya program och 
andra aktiviteter trots att det var valår. Året började i alla fall i moll då det var begravning för Marcel i mitten av januari. 
Dock blev det bättre sedan, då vi hade flera praktikanter än vanligt. Nu från tre gymnasier, varav två var från Södertälje. 
Issac från Globens gymnasium skickade nya elever detta år. Det var tre elever från Wendela Hebbegymnasiet och två 
elever från Infokomp gymnasiet. Kändes riktigt kul. Vi tackar dem alla för fina insatser. Humorprogrammet, Nedslag, från 
förra året gick i repris under våren. Fortfarande reaktioner, dock nu mera positiva. Kenneth Mäki har hjälpt till en del under 
våren, men därefter har han bytt land. Under våren flyttade han med fru till Grekland för en tjänst där. Vi önskar honom 
lycka till där och hoppas att han inte glömt av oss här uppe i kalla norden. Under hösten fick jag skicka hans filmer till TV 
10, en kristen kanal. Under hösten så visades STA:s alla teaterföreställningar inför att de fyllde 50 år och hade ett stort 
firande under några dagar i slutet av oktober. 
 
TV-programmen som visades under året var mycket repriser från 2009, som var ett bra år. Nya program kom främst från 
STA inspelningen (4st), OrdTv (2st), Röda korsets folkhögskola (1st), Robin/Magnus (1st), Mikael Savemark (1st). 
Följande titlar har visats under året: Queens Boulevard, Fröken Julie, Teatersport, Quattro Stagioni, Darwins Teori - en film 
om mobbning, Vi brinner för Hovsjö, We Grow Together, Medborgardagen 2010 - Bra grejer i Södertälje, Easter bunny. 
 
Veckans nyhet. Under den rubriken kunde vi lägga färskt material som vi fått in, speciellt under hela våren då 
praktikanterna härjade i rutan. Endast 3st nyheter från annat håll av totalt 15st. 
 
Antalet informationstexter från medlemmarna har varit färre  jämfört med tidigare år.  Då det var valår så var det tre partier 
som tog chansen att synas i rutan, Pensionärspartiet, Södertäljepartiet och Vänstern. Det var dock färre än förra valet 2006 
då i stort sett alla partier syndes  i rutan. Stora informatörer har varit: Friluftsfrämjandet, Pensionärspartiet, Södertäljepartiet 
Södertälje Orkesterförening.  
 
Det har inte gjorts några åtgärder i lokalen på Artursberg då det inte har varit några aktiviteter där.  
 
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” tittades över under våren då vi hoppades att få spela in valdebatt. Vi fick dock användning 
för detta till inspelning av STA:s alla teaterpjäser istället. 
 
Årsmötet hölls hemma hos Börjesson. Årsmötet kunde välja en ny valberedning, Niclas Lillman (Södertälje Ju-jusuklubb) 
och Anneli Wikström (ABF). Under året hölls endast 1 styrelsemöte men flera arbetsmöten istället. 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), Ulla 
Nordstedt, Mikael Savemark, Erling Möller. Suppleanter har varit Eva Bjurholm och Magnus Holmquist. 
 
Magnus Elmborg har deltagit i Riksförbundet öppna kanalens styrelsearbete som ledamot. Claes Börjesson deltog i ett 
teknikseminarium om framtidens digitala sändningsteknik som anordnades på Öppna Kanal Stockholm. 
(http://www.oppnakanalenstockholm.se/) F.o.m. augusti så har öppna kanaler, såsom vi är, rätten att synas i både digitala 
och analoga Kabel-TV nät. Lagen inkluderar också sådana leverantörer som levererar via s.k. IP-TV. Riksförbundet har 
under det senaste året jobbat fram en strategi och en teknisk lösning för alla sina medlemmar. Detta för att göra en 
gemensam lösning som kommer att underlätta samarbeten och minska kostnaderna för medlemmarna. 
 
Magnus Elmborg, ordf. 


