
Verksamhetsberättelse för Linköpings närradioförening avseende 
verksamhetsåret 2016 
 
Styrelse 
Styrelsen har under 2016 bestått av följande ledamöter: Christer Eklöf ordförande, Stellan Engström vice 
ordförande, David Roos sekreterare, Rune Johansson kassör, David Sköld teknisk chef, Stephan Fasth, Hans 
Görgensson och Krister Nyman 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden 4 februari, 23 februari, 16 mars, 30 mars, 10 maj och 27 
oktober.  Mellan styrelsemötena har kontakten i huvudsak skett genom mejlväxling.  
 
Medlemsföreningar 
Radio Linköping, vars uppdrag kommer från Linköpings pastorsförbund, har fortsatt att sända i huvudsak som 
tidigare, framförallt gudstjänster och kristna radioprogram. 
 
Under 2016 har den tidigare ordföranden Bo Einarsson, gjort avsevärda ansträngningar att närradion ska kunna 
återuppta sändningarna med Lasse Strand som upphörde i och med att Derby inte ville stå som huvudman för 
sändningarna. Glädjande nog kunde sändningar starta under senare delen av 2016. Alldeles innan årsskiftet 
kom ett permanent sändningstillstånd för föreningen Gripen som står som huvudman för sändningarna. På 
detta sätt har de tidigare inspelningarna med Lasse Strand återigen kunnat höras via närradion i Linköping.  
 
En stor satsning gjordes under våren 2016 att intressera fler ideella föreningar att sända närradio. Genom 
kommunens föreningsregister sändes en inbjudan till mediedag i maj med Correns publisher Anna Lindberg 
som föredragshållare. Trots stora ansträngningar att få kontakt med föreningslivet var det så få föreningar som 
anmälde att de ville komma till träffen att träffen inställdes.  
 
Sändning från Tanneforsdagen 
Närradioföreningen kontaktades i slutet av sommaren av Jens Johansson, som ville göra en direktsändning den 
24 september från Tanneforsdagen. Närradioföreningen tog kontakt med Radio Linköping och under 
Tanneforsdagen skedde en direktsändning med hjälp av tekniker från Radio Linköping. En liknande sändning 
skedde den 25 november då Transdev och Östgötatrafiken stod i fokus. Eventuellt kommer detta experiment 
att upprepas vid ytterligare något tillfälle under 2017. 
 
Uppgradering av tekniken 
En viss uppgradering av sändningsutrustningen har skett under 2016. Det arbetet kommer att fortsätta under 
2017. Arbete har pågått under hösten 2016 att ytterligare förbättra möjligheterna att använda det s.k. molnet 
för att förbättra kvaliteten på sändningarna. 
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