Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen avlämnar nedanstående berättelse för verksamhetsåret 2019. 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 5 protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Föreningens medlemmar är andra Tyresöföreningar.
Under 2019 var medlemmarna följande 31 föreningar:
ABF, Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö, Friskis&Svettis Tyresö, Fårdala
egnahemsförening, Hanvikens sportklubb, Kristdemokraterna i Tyresö, Kvinnojouren,
Liberalerna i Tyresö, Lions Club Trollbäcken, Lions Club Tyresö, Moderata Samlingspartiet i
Tyresö, Nattvandrarna, PRO Tyresö, Socialdemokraterna, SPF Tyresö-Seniorerna,
Trollbäckens Egnahemsförening, Trollbäckens Båtklubb, Tyresö Utlands och Fredsförening,
Tyresö Fiskevårdsförening, Tyresö Församling, Tyresö handboll,
Tyresö Centerpartiet, Tyresö hembygdsförening, Tyresö Jazz & Blues Club, Tyresö
konstförening, Tyresö Naturskyddsförening, Tyresö Trädgårdssällskap, Tyresö
Vänortsförening, Vänsterpartiet, Väntjänstföreningen
Ambitionen framåt är att uppmuntra fler till egna sändningar och sändningstillstånd.

Sändande föreningar
Föreningar med egna sändningstillstånd är Radio Tyresö, ansvarig utgivare Anders Linder,
Radio Tuff – Tyresö Utlands och Fredsförening, ansvarig utgivare Åke Sandin samt Radio
X3M, ansvarig utgivare Niclas Jonsson.
Radio Tuff har haft sändningar varje vecka sedan starten 1985 och gjort 1478 program vilket
måste vara ett rekord i närradiosammanhang. Under 2019 slutade Radio TUFF att sända.
Föreningar som i samarbete med radiomakare sänder på slingan detta år är:
Nattvandrarna Tyresö, Seniornet i Tyresö, Trollbäckens Båtsällskap, Tyresö
Trädgårdssällskap, Tyresö Friskis & Svettis, Lions Tyresö, Lions Trollbäcken,
Socialdemokraterna – Radio S, Tyresö Teaterförening och Tyresö församling.

Radio Tyresös Vänner
Sedan flera år finns en grupp lyssnare som stöttar föreningen ekonomiskt. Det är
”Tyresöradions Vänner” som är en lös sammanslutning som genom sina tacksamma gåvor
förstärker föreningens möjligheter till utveckling och fortlevnad. Vännerna var under 2018
ungefär 100 stycken men under 2019 blev det inget utskick till Vännerna så det var bara ett
fåtal som betalade.

Medlemsmöten
Under året har ett medlemsmöte genomförts och det var årsmötet under våren 2019.

Programmakare
Om man bortser från den allra första tiden då det bara var rena föreningssändningar, har
antalet programmakare vuxit och programproduktionen har aldrig varit tryggare. Under
2019 har följande programmakare hörts:
Leif Bratt, Gunnel Agrell Lundgren, Jerker Pettersson, Carl-Olof Strand, Ann Sandin-Lindgren,
Lena Hjelmerus, Niklas Wennergren, Catarina Johansson Nyman, Lelle Wiborgh och Karin
Lundin.

Produktionen
Tyresöradion har under året producerat 327 nya program, alltså i snitt fler än 6 nya program
varje vecka. Över 2400 program finns att lyssna till via Tyresöradions arkiv på webben och
över 270 olika evenemangstips har sänts under åren.
Tack vare de många programmakarna blir inslagens karaktär och innehåll mycket varierande.
Det har uppskattats av radions lyssnare.
Föreningens program har fått en vidare spridning än tidigare tack vare en stor ökning av
delningar på nätet. En metod som fler och fler av programmakarna börjar tillämpa.

Också under 2019 sände Tyresöradion sommarprogram i formen sommarpratare. Totalt
hördes 29 program på Sommarslingan varav 10 sommarprat från juni till augusti.

Webben och poddar
Tyresöradion finns självklart sedan länge på webben som numera är en allt mer viktig del i
media. Vår närvaro ökar hela tiden och antal användare ökade med 16 % från förra året och
sedan starten av den nya hemsidan 2013 har antal användare femdubblats. Allt fler lyssnar
också via mobiler och plattor. Hur många som lyssnar via 91,4 MHz eller poddar finns det
inga uppgifter på.

Föreningens hemsida förnyas hela tiden. Det finns många som tycker att föreningens
hemsida är ett riktigt mästerverk.
Nytt är att många av programserierna nu har publicerats som poddar s.k. podcasts – ”där
poddar finns”. Just nu finns 9 olika podcasts förutom huvudpodden ”Radio Tyresö”;
”Sportsvepet Tyresö”, ”Uppdrag Tyresö”, ”Radiodoktorn i Tyresö”, ”PoddNacho Tyresö”,
”SeniorNet Tyresö”, ”Blåljus Tyresö”, ”Från Tyresö till Frankrike”, ”Tyresö växer” och
”Lellepodden Tyresö”.

Sociala medier
Tyresöradion finns sedan många år på Facebook. Tack vare den nya programmakaren Lelle
Wiborgh har det blivit mer fart på Facebook och nu har även Tyresöradions Instagram-konto
blivit aktivt. Många kommenterar och gillar oss på dessa plattformar.
Sociala medier blir en allt viktigare kanal för att sprida programmen.

Kommunen
Tyresö kommun ger årligen ekonomiska bidrag och upplåter studiolokalen gratis till
föreningen. Föreningen å sin sida direktsänder varje kommunfullmäktiges sammanträde.
Flera av 2019 års program har också varit intervjuer med kommunens politiker, ledande
tjänstemän och andra kommunala medarbetare.

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.
Nya trådlösa mikrofoner och moderna hörlurar har köpts in för bättre ljudkvalité.
Kommunen har hjälpt föreningen att kopplas in studion på kommunens bredbandsnät.

Direktsändningar on-location
2019 testade några
programmakare att sända
direkt via en iPad och extern
server som gjorde att
Tyresöradions sportreporter
Niklas Wennergren kunde
kommentera
fotbollsmatcher direkt från
Tyresövallen på 91,4 MHz.
Vid Tyresöfestivalen hade Tyresöradion ett mycket lyckat arrangemang, i ett eget tält med
en ny role-up, där programmakarna sände direkt i fem timmar. Ett 20-tal personer bjöds in
och intervjuades bl.a. kommundirektören, olika politiker och föreningsrepresentanter. Flera
av intervjuerna lades sedan ut på slingan.

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. Erland von Heine har ansvarat för studiotekniken.

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 2019 som året innan. Och den som på nytt stått föreningen bi är
Theodor Lindgren. 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.

Representation
Föreningen är ansluten till Närradioföreningarnas riksorganisation, NRO.

Musik
Föreningen betalar varje år avgifter till Stim och Ifpi för de musikinslag som sänds. Sedan
2014 har föreningens kostnader för detta ökat för att ge möjligheten att sända något mer
musik. Detta fortsatte även 2019. Föreningens ambition är dock inte att förändra
programinnehållet så att Radio Tyresö blir en musikradiokanal.

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

Utmärkelse
Vid Tyresö kommuns Kultur- och Idrottsgala 2019 blev Tyresöradions programmakare
Gunnel Agrell Lundgren utsedd till Årets kulturpersonlighet.
Flera från föreningen deltog vid evenemanget.
Motivering: ”Vinnaren i kategorin Årets kulturpersonlighet går till
en person som under loppet av flera år har bidragit med sin
outsinliga kunskap om diverse ämnen. Med ett genuint intresse
för lokal historia, livsberättelser och sociala frågor ger årets
kulturpersonlighet oss ständigt nya perspektiv på vår omvärld. En
särskilt viktig kulturinsats är ett samarbete med Tyresöhistorikern Göran Magnusson,
tillsammans har de producerat 32 radioprogram om Tyresös historia som på ett mycket
utförligt sätt ger fler personer tillgång till vår gemensamma historia.”

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

Slutord
Föreningen kan lägga sitt trettiofjärde 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.
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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