
SLTV Tel: 070/238 85 88 PostGiro 4076368-2 
Badhusgatan 7 E-post: info@sltv.se    Webb: www.sltv.se                Org.nr: 815600-8685 
151 73 Södertälje 
  
 

 
Verksamhetsberättelse för år 2011 till 2012 års årsmöte 
 
Detta verksamhetsår var ett händelserikt år, åtminstone på våren. Det rivstartade med att i 
januari spela in en nyskriven musikal med 3-kamerasystemet. Föräldrar fick agera kameramän 
och Magnus Elmborg skötte bildmixern. När filmen sedan äntligen var klar blev det succé. Den har visats i flera öppna 
kanaler runt om i Sverige, går fortfarande under 2012 i Stockholm! Nästa av vårens prövningar var att direktsända 
innebandymatcher från Wasahallen. Ett mycket tätare samarbete med Telge nät startades upp. De var mycket tillmötesgående. 
Tillsammans ordnade vi så det blev möjligt att genomföra direktsändningen. När vi väl var på plats blev det lite teknikstrul. 
Två kameror gick sönder innan sändningsstart… Men till slut gick det bra. Vi fick ju också en ny medlem, SIBK. Nästa 
direktsändning var en ytterliggare förhöjning av ansträngning. Vi genomförde 5 direktsända café-program ”Miss Cookie” med 
husband. Allt innehåll var bokat och genomfört på ett fantastiskt sätt av Linda Kumlin. Hon var även programledaren, ”Miss 
Cookie”. Programmet sändes från stadshusets nedre foajé. Varav två då ansvarig Magnus Elmborg var bortrest, men vår 
organisation klarade även detta. Vid dessa direktsändningar var både stadshuset och Telge nät väldigt tillmötesgående. Under 
hösten genomfördes ytterliggare en direktsändning. Denna gång från Fullmäktigesalen och dess webbkamerasystem + vår 
videokamera. Det var en 2 timmar lång debatt ordnad av Vänsterpartiet inför val av ny partiledare. Fyra kandidater debatterad 
om varför de skulle bli ny partiledare. Direktsändningen återutsändes även senare under hösten. Programmet gick även ut till 
andra medlemmar i Riksförbundet öppna kanaler. (RÖK) Magnus Elmborg skötte de fjärrstyrda kamerorna och bildmixer 
samt Emmy Swärd skötte SLTV-kameran. Ett helt otroligt år med tre olika typer av direktsändningar. Det var många år sedan 
det överhuvudtaget var någon direktsändning. Typ EU-debatten som var 2004. 
 
Under våren hade vi som vanligt praktikanter. Globens gymnasium skickade nya elever detta år. Det var fler än vanligt, så det 
var tre grupper med tre elever i varje grupp därifrån. Det var ganska hög kvalité på programmen, men kanske inte så många 
som man kunde förvänta sig under en 8 veckors period. 11st nyhetsinslag blev det men det blev även ett TV-program om 
Internationella kvinnodagen. 
 
TV-programmen som visades under året var delvis repriser från 2010. Men även inspelningen från 2007 av Wasabrass från 
Skutan. Detta tack vara att vi hade STIM-avtal i år. Nya program kom främst från egna inspelningar, se ovan. Övriga TV-
program kom från följande: Kulturskolan (1st), Elmborg (1st), Henrik de Try (1st), Skansgård produktion (1st), SuroyoTV 
(1st). Följande titlar, förutom repriser och ovannämnda program, har visats under året: Kulturskolan - Södertälje, Fast i 
solstolen (en teaterföreställning), Ett konstnärsporträtt – Börje Frykenstam, Fokus Södertälje avsnitt 6, Hedebyborna i Trosa. 
 
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 14st. 
 
Antalet informationstexter från medlemmarna har varit färre jämfört med tidigare år. Varför det är så kommer styrelsen ta tag 
i och försöka förbättra. Det bör dock nämnas att detta året präglades av många nya informatörer. Stora informatörer har varit: 
Friluftsfrämjandet, Kommunen, Södertälje rugbyklubb, Oktoberteatern.  
 
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 genererat 3st filmer. För övriga filmer är 
distributionsfrågan och imagefrågan ännu inte lösta. 
 
Vårt 3-kamera-kitt ”flightcase” slets det hårt på under våren. Två kameror och en CCU var inne på reparation. En av dem gick 
inte att laga, så vi fick tag på en ny begagnad kamera. I juni gick sändningsservern sönder. Reservsystemet kunde starta upp 
slingan men inga tidslagda TV-program gick att visa. Till oktober var det trasigt, men efter det så funkar det som vanligt igen. 
Tanken på ett nytt sändningssystem blev starkare. Till ”Miss Cookie” -programmet köptes det in bl.a. nya trådlösa mikrofoner. 
Sedan maj månad har vi blivit tvungna att betala hyra för lokalen på Artursberg, 10000kr/året. 
 
Årsmötet hölls i en konferenslokal i stadshuset. Under året hölls endast 2 styrelsemöten men även flera arbetsmöten. Att 
antalet styrelsemöten varit få beror nog mest på att styrelsen varit upptagen med att ordna alla direktsändningarna. Av samma 
anledning har därför inga medlemsmöten hållits. Styrelsen har bestått av Magnus Elmborg (ordf.), Claes Börjesson (vice 
ordf.), Kristina Börjesson (kassör), Ulla Nordstedt, Lasse Euler, Erling Möller, Magnus Holmquist. Suppleanter har varit Eva 
Bjurholm och Emmy Swärd. Valberedning bestod av, Niclas Lillman (Södertälje Ju-jutsiklubb) och Anneli Wikström (ABF) 
 
Magnus Elmborg har deltagit i Riksförbundet öppna kanalens styrelsearbete som ledamot och även ingått i mediagruppen. 
Riksförbundets rekommenderade tekniska lösning för TV-utsändning har nu flera medlemmar börjat använd. En gemensam 
lösning kommer att underlätta samarbetet och minska kostnaderna för öppna kanalerna. Det är sådan som är specificerad i 
2012 års budget. 
 
Styrelsen 


