Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen avlämnar nedanstående berättelse för verksamhetsåret 2017. Berättelsen
omfattar verksamheten både för Tyresö Närradioförening och för Radio Tyresö som har
personunion i alla funktioner.
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Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Föreningens medlemmar är andra Tyresöföreningar. Under 2017 var de betalande
medlemmarna följande:
ABF-Södertörn, Bygdegårdsför. i Gamla Tyresö, Centerpartiet i Tyresö, Esperantoföreningen
Södertörn, Feministiskt initiativ, Friskis & Svettis, Liberalerna i Tyresö, Lions Club Trollbäcken,
Lions Club Tyresö, SeniorNet, Socialdemokraterna i Tyresö, SPF, Tyresö-Seniorerna,
Trollbäckens Egnahemsförening, Tyresö finska förening, Tyresö Fiskevårdsförening, Tyresö
församling, Tyresö Fotbollsförening, Tyresö hembygdsförening, Tyresö Jazz & Blues Club,
Tyresö Konstförening, Tyresö naturskyddsförening, Tyresö Rotary, Tyresö Trädgårdssällskap,
Tyresö Ulands- och Fredsförening, Tyresö Vänortsförening, Tyresö Väntjänstförening,
Tyresökören och Vänsterpartiet i Tyresö
Antalet medlemsföreningar har de senaste åren legat runt 30 och var 2017 28 stycken.
Ambitionen framåt är att uppmuntra till egna sändningar och sändningstillstånd.

Sändande föreningar
Föreningar med egna sändningstillstånd är Radio Tyresö, ansvarig utgivare Anders Linder,
Radio Tuff – Tyresö Ulands och Fredsförening, ansvarig utgivare Åke Sandin, Radio X3M,
ansvarig utgivare Niclas Jonsson.
Radio Tuff har hörts varje vecka sedan starten 1985 med över 1460 sändningar vilket måste
vara ett rekord i närradiosammanhang.
Under året producerade åtta medlemsföreningar egna program. Dessa föreningar var;
Seniornet i Tyresö, Tyresö Trädgårdssällskap, Tyresö Friskis & Svettis, Svenska kyrkan, PRO,
Liberalerna – Radio Liberal, Vänsterpartiet – Radio Röd och Socialdemokraterna – Radio S.

Radio Tyresös Vänner
Sedan flera år finns en grupp lyssnare som stöttar föreningen ekonomiskt. Det är Tyresö
Radions Vänner som är en lös sammanslutning som genom sina tacksamma gåvor förstärker
föreningens möjligheter till utveckling och fortlevnad. Vännerna var under 2017 ungefär 40
stycken. Initiativtagare till Vännerna är Christina Melzén.

Medlemsmöten
Under året har ett medlemsmöte genomförts och det var årsmötet under våren 2017.

Utbildningar
Under våren träffades programmakarna varannan söndag för att hjälpas åt att lära sig nya
saker i studion och med sin inspelningsutrustning. En gemensam utbildningssida med korta
filmer, lathundar och annat har skapats för att underlätta för programmakarna.
I oktober bjöds alla programmakare till utbildning i programledarskap och teknik. Ansvarig
för utbildningen har varit Ann Sandin Lindgren.

Programmakare
Om man bortser från den allra första tiden då det bara var föreningssändningar, har antalet
programmakare vuxit och programproduktionen har aldrig varit tryggare.
Under 2017 har följande programmakare hörts med egna program:
Åke Sandin, Leif Bratt, Gunnel Agrell Lundgren, Jerker Pettersson, Carl-Olof Strand, Ann
Sandin-Lindgren, Niclas Johnsson, Lena Hjelmerus, Niklas Wennergren, Lelle Wiborgh,
Charlotte Krook, Nina Dahl och Björn Malmgren.

Produktionen
Tyresöradion har under året producerat 322 nya program, alltså i snitt 6 nya varje vecka.
Närmare 1800 program finns att lyssna till på webben och över 200 olika
evenemangstips har getts.
Tack vare de många programmakarna blir inslagens karaktär och innehåll mycket

varierande. Det har uppskattats av radions lyssnare.
Tyresöradions melodikryss som startades under 2015 har fortsatt att produceras. Under
2017 kom ytterligare åtta program med Björn Malmgren som programmakare.
Vid två lördagar har Niklas Wennergren sänt sportprogram direkt från vallen med
uppföljande intervjuer i studion.
Flera programserier har skapats och sänds regelbundet; Dr Lenas hörna, Tyresö i en
föränderlig tid, Musikkryss, Kommunstyrelsens ärendelista, Kulturbordellen, Blåljus Tyresö,
Uppdrag Tyresö, Tyresöbarometern, Charlottes betraktelser, Bilradion, Studio Övertramp,
Präster med gäster, 2 cm innanför linjen m.fl
Föreningens program har fått en vidare spridning än tidigare är tack vare en stor ökning av
delningar på nätet. En metod som fler och fler av programmakarna börjar tillämpa.
Också under 2017 sända Tyresöradion sommarprogram i formen sommarpratare. Totalt
hördes 20 olika sommarpratarprogram under juni till augusti.
Programmakarna har även deltagit på Tyresöfestivalen och gjort flera program från
evenemanget. En ny programserie; Tyresöbarometern har startats under 2017 där
programmakarna går runt i Tyresö Centrum och frågar Tyresöborna om aktuella frågor.

Webben
Tyresöradion finns också på webben som blir en allt mer viktig del i media. Vår närvaro ökar
hela tiden och mellan 2016 och 2017 har det ökat med plus 58 procent.
Visningar
Per dag
Min/visning
Minuter
= Timmar
2014
25 457
70
1:59
50 405
841
2015
37 534
103
2:00
75 068
1 251
2016
54 223
148
1:59
107 544
1 792
2017
85 868
235
1:45
150 269
2 504

Kommunen
Tyresö kommun ger årligen ekonomiska bidrag och upplåter studiolokalen gratis till
föreningen. Föreningen å sin sida direktsänder varje kommunfullmäktiges sammanträde.
Flera av 2017 års program har också varit intervjuer med ledande tjänstemän, politiker och
andra kommunala medarbetare.

Sponsorer
Under 2017 fick Tyresöradion två sponsorer; Lions Trollbäcken och Fastighetsbyrån.

Studion
Föreningens studio finns sedan ett par år tillbaka i lokalerna alldeles invid Bio Forellen.
Placeringen är väldigt förmånlig med sitt läge i princip mitt i centrum. Dock behöver studion
ljudisoleras och förbättras för att kunna köra direktsändningar.

Hemsidan och poddar
Föreningens hemsida förnyas hela tiden. Genom stora insatser från Ann Sandin-Lindgren och
Teodor Lindgren har den hela tiden uppdaterats och utvecklats. 2017 kompletterades
hemsidan med en tablå med tidsangivelser som gör att man ser när ett program kommer
startas. Det finns även möjlighet att lyssna på direktsändning via hemsidan.
Det finns många som tycker att föreningens hemsida är ett riktigt mästerverk.
Alla program finns även att lyssna på som poddar ”där poddar finns”.

Tekniker
Utan föreningens tekniker skulle inte mycket fungera. De program som produceras måste
faktiskt ut i etern. Under året har Theodor Lindgren ansvarat för den digitala tekniken, varit
webmaster och apputvecklare.

Stöttepelare
Trots förnyelse av studion och uppdateringar av hemsidan samt annat har styrelsen ofta
ställts inför situationer där hjälp och stöd utifrån varit nödvändigt för att klara sändningarna.
Det var samma situation 2017 som året innan. Och den som på nytt stått föreningen bi är
Theodor Lindgren. När sändningarna från kommunfullmäktige fallerat har Theodor ryckt ut
och fixat till det hela. Eller när studion behövt ett underhåll, program inte kommit på plats
eller annat som inte fungerat har Theodor inte tvekat att göra en insats.
Styrelsen vill därför åter igen rikta ett stort och hjärtligt tack till en riktig stöttepelare.

Musik
Föreningen betalar varje år avgifter till Stim och Ipfi för de musikinslag som sänds. Från
2014 ökade föreningens kostnader för detta för att ge möjligheten att sända något mer
musik. Detta har fortsatt sedan dess. Föreningens ambition är dock inte att förändra
programinnehållet så att Radio Tyresö blir en musikradiokanal.

Representation
Föreningen är ansluten till Närradioföreningarnas riksorganisation, NRO.

Programinformation
I varje nummer av lokaltidningen Tyresö Nyheter ges utrymme för presentation av ett antal
utvalda program. Härigenom blir Radio Tyresös verksamhet spridd i hela kommunen. I
samma tidning finns dessutom en gratisannons om Vännerna.
I Tyresö Nyheter finns också radions melodikryss.

Utmärkelse
Vid Tyresö kommuns Kultur- och Idrottsgala 2017 belönades Tyresöradions riktiga eldsjäl
Ann Sandin Lindgren utmärkelsen och hederspriset Juryns val. Flera från föreningen deltog
vid evenemanget och hejade fram Ann.

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen.

Slutord
Föreningen kan lägga sitt trettioandra år bakom sig och summera en verksamhet som
återigen blomstrat. Fler programmakare har tillkommit och med det en ökad variation i
utbudet. Den oro som fanns tidigare med att för få personer gjorde program finns inte
längre. Men vi kan inte slå oss till ro för det. Även om det verkar lugnt just nu kan det väldigt
snabbt förbytas till problem. Och då måste föreningen vara beredd.
Föreningen verksamhet känns alltså trygg i dagsläget men det finns en del kvar att göra.
Vi har fortfarande en stor uppgift i att hitta en lösning för en digitalisering av den kulturskatt
som vårt analoga programarkiv utgör. I och med flytten till den nya studion är tekniken i den
helt under kontroll. Fortfarande återstår att dokumentera och kanske också modernisera
den utrustning som finns i vattentornet.
För att nå fler lyssnare behöver verksamheten ständigt utvecklas. Vi har kommit en bit på
vägen men vi får inte stelna i våra former. Här har kommande styrelser en uppgift.
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