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Fotograf: Mats Samuelsson  



  
Närradioföreningen i Växjö, Kristen närradio Växjö och Öppna kanalen Växjö fick i ett sent läge frågan 
om vi inte kunde ta på oss att vara arrangörer av årets mediadagar. 
Det blev lite kort om tid för planeringen. Men vi är nu glada att åter kunna bjuda in er till mediadagar i 
Växjö. 
Nu finns det ett gemensamt anmälningsformulär där man anmäler vilken organisation man represen-
terar och hur mycket av helgen man är med på. 
 
Http://nro.se/md  
 
Samlingarna blir på några olika ställen i Växjö. 
I anmälningsformuläret finns kartlänkar till de platser där vi träffas. 
Vi inleder med mingelkväll på fredagen kl.19 Hos Öppna kanalen 
På lördagen är vi i Västrabokyrkan där Kristen närradio har sin studio. 
På lördagskvällen äter vi middag på 4krogar med utsikt över Växjösjön. 
På söndagen är vi på Vattentorget i IOGT-NTO huset. 

13-15/4 2018 

Fotograf: Mats Samuelsson  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnro.se%2Fmd&h=ATMuK6H1TiKkQLNHxbX-3GY8m7f3w6IQ1F1g-SmkmjQSFIKs-M0nLVat-FoghMKtLZFbR_I5tvb1zjqH3oIn-zkCqQUT75P1gq4-jWNtZudji-P2AhrSKg


Det är åter dags för vårt årliga årsmöte. 

 

14 april kl.10:00  

Din anmälan till årsmötet  

gör du samtidigt som du anmäler dig  

till mediadagarna på den här länken: 

Http://nro.se/md  

  

Välkommen 

Olle Forseland / Ordförande 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnro.se%2Fmd&h=ATMuK6H1TiKkQLNHxbX-3GY8m7f3w6IQ1F1g-SmkmjQSFIKs-M0nLVat-FoghMKtLZFbR_I5tvb1zjqH3oIn-zkCqQUT75P1gq4-jWNtZudji-P2AhrSKg


Verksamhetsberättelse 2017 

 

Styrelsen för Kristna Radionätet (KRN) avger följande årsberättelse för verksamhetsåret. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammanställning: 

 

Ordförande 

Olle Forseland, Bankeryd 

 

Vice ordförande 

Fredrik Swedengren, Borås 

 

Ordinarie ledamöter 

 

Åsa Gustafsson, Stockholm 
Ana Zapata, Växjö 
Dennis Drospe, Kungsbacka 
Rolf Hansson, Höganäs 
Erik Olsson, Växjö 
Karin Braw, Kosta 
Roland Grahn Uppsala 

 

 

Suppleant 

Alvar Prosen, Stockholm 

 
Rolf Hansson Höganäs 
 
Hans Olofsson Skellefteå 
 

 

Medlemsantal är för närvarande 55 medlemmar (varav 12 med skivabonemang  

och 2 stödjande medlemmar) 

 

 

Styrelsemöte 

 

Under året har vi haft ett antal protokollförda sammanträden. 

Konstituerande sammanträden. 

Större delen av mötena har genomförts med dataprogrammet GoToMeeting  

vilket har medfört att de flesta deltagarna har funnits med på bild  

och en större gemenskap har skapats. 

 

 

 

 

 



Sommarkonferenser 

 

En del av föreningens styrelse har varit aktiv med radiosändningar från OAS mötet med mycket bra  

resultat. 

 

KRN-nytt 

 

KRN:s information till medlemmarna under 2017 Föreningens information har under 2017 bestått i ett an-

tal medlemsmejl och tre KRN-nytt som gått ut via mejl och via vår facebookgrupp. I medlemsmejlen har vi 

gett snabb information om programbanken och skivbanken och annat aktuellt. I årets första KRN-gav vi 

information inför årsmötet. I vårt andra nummer berättade vi om årsmötet i Eskilstuna. Vårt tredje KRN-

nytt kom ut under hösten. Där berättade vi lite om sändningarna från OAS-mötet gav lite information om 

kommande verksamhet.  

Redaktion för KRN-nytt har varit Karin Braw och Erik Olsson. 

 

Utbildning 

 

2017 Vi gjorde en del planering för att genomföra kurser. Men av olika anledningar så blev det aldrig 

några kurser under året. Vi funderar vidare på hur vi kan vara med och ge kurser framöver.  

 

Skivbanken 

Arbetet med att kontinuerligt hitta musik till skivbanken pågick i vanlig ordning under verksamhetsåret 

2017.  Det blev en stor variation på albumen där allt mellan gospel, läsarsånger, rock, visor, barnkörer, 

lovsång och dansbandsmusik fanns representerat. 

En stor del av albumen skickades in från artisterna själva, och inte genom någon av de större skivbola-

gen. Detta medförde bland annat att även många mindre kända artisters album kom med i skivbanken. 

 

Programbanken är en stor resurs för våra medlemmar. Där kan man ladda hem program inom olika om-

råden som andakter, undervisning, utåtriktade program med tankar om livet. Det finns också "nichade" 

progam som påsk, julprogram reportage ex.vis från bokmässan. Flera program kommer regelbundet 

varje vecka. Vi saknar dock program på invandrarspråk, finns det stationer som gör program på andra 

språk, ta kontakt med oss och berätta vad ni kan bidraga med. / kansli@krn.se  

Internet finns vi med vår webbsida krn.se där vi har information av olika slag som medlemskap, skiv o 

programbank, utbildningar, förteckning över närradiostationer, teknik, nyheter inom media,  

sommarkonferenser m.m. 

Facebook Vi finns även på detta sociala mediet. Där lägger vi ut ofta ut "snabb" information om vad som 

händer inom radiomediaområdet. Här kan gruppens medlemmar göra inlägg, dela med sig av information 

eller ställa frågor som berör vårt gemensamma arbete inom media, radio m.m. 

Slutord 

Kristna Radio Nätet i Sverige är en liten men aktiv organisation med flera ideella krafter som samverkar. 

Trots att styrelsens medlemmar bor på olika håll i landet har vi kunnat sammanträda och samverka tack 

vare den nya tekniken på internet. 

 

De olika kompetenser som finns i styrelsen har kunnat utnyttjas på rätt sätt. Nya idéer och arbetssätt har 

parats med de erfarenheter som finns. Hemsidan uppdateras hela tiden och musik och programbanken 

växer. Kort sagt jobbas det flitigt i hela organisationen för att göra KRN till en attraktiv partner i  

närradioarbetet. 

 
Olle Forseland - Ordförande 

mailto:kansli@krn.se
http://krn.se/


Göra radioprogram  

tillsammans 

KRN och Kristen närradio Växjö inbjuder till en eftermiddag 

att göra ett radioprogram ihop. 

Fredagen den 13/4 

Vi inleder med lunch kl.12 

Under eftermiddagen träffas vi i Kristen närradios studio  

och gör program tillsammans. 

Vi avslutar så att vi hinner vara med på mingelkvällen 

Vi planerar program efter vilka som kommer. 

Meddela erik.olsson75@gmail.com om du vill vara med 


