Bli medlem i KRN nu!











KRN har i dag över 70 medlemmar från hela landet. Det är kristna
radioföreningar av olika storlekar och olika inriktningar och målgrupper. Vi har
sett behovet av ökat samarbete mellan medlemsstationerna. Därför har vi till
exempel en programbank, där man enkelt kan få tillgång till en mängd program
och programinslag. Vi förmedlar information genom vår hemsida. Som en PRinsats för den kristna radion i Sverige sammanställer vi sändningsinformation i
vår radiostationsguide om vilka orter och frekvenser som finns.
Vi bevakar och påverkar lagstiftning för kristen radio och informerar via vår
hemsida, KRN-nytt och medlemsbrev vad som händer inom media. Vi förmedlar
nätverkskontakter för att din radio ska kunna utvecklas.
KRN har ett omfattande arbete inom radiomedia och visioner att nå ut. Vi
hoppas att er radiostation och församling / förening vill vara en del av detta
arbete och ta del av alla fördelar som vi skapar tillsammans.
Er radiostations erfarenheter och programutbud kan vara värdefullt för andra
radiostationer som vi hjälper er att dela med er av till andra.
Är ni inte redan medlem i KRN är ni mycket välkommen. Du förlorar inget utan
har allt att vinna på ett medlemskap som erbjuder allt det som beskrivs och
mer ändå.



Ta kontakt med oss om medlemskap redan nu!



Välkommen till KRN hälsar styrelsen.



Kontaktinformation finns på:



www.krn.se

Svar på frågor om KRN
Detta vill KRN
Stödja Sveriges kristna radiostationer
Arbeta för den kristna radions utveckling.
Vara en del i missionsarbetet.
Göra det möjligt för gemensamma regionala och nationella sändningar.
Detta gör KRN för er
Erbjuder programutbyte via KRNs programbank.
Bevakar och påverkar lagstiftningen.
Anordnar konferenser för diskussion och fortbildning av kristna
radiomedarbetare.
Tillhandahåller det senaste inom kristen musik, bland annat genom
skivförmedling.
Möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kristna radiostationer
Ger tips och information till medlemmar via hemsida och KRN-nytt.
Detta tjänar ni på att vara medlem i KRN
Billiga skivor från skivbolagen genom våra skivabonnemang
Tillgång till rikhaltig programbank
Medlemstidningen KRN-nytt.
Hemsida
Tillgång till utbildning.

För Sverige i etern…

