Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet
Invitation til Medieseminar for ikke-kommercielle stationer
Lørdag den 12. september 2020 arrangerer SAML et medieseminar for alle ikkekommercielle lokale radiostationer og TV-stationer i MUX 1.
Seminaret foregår på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.
Seminaret starter lørdag kl. 13.00 og afsluttes med middag kl. 19.00. Søndag den
13. september afholder SLRTV og FAEM sine ordinære Årsmøder samme sted.
Kontakt din organisation for nærmere om info.
Deltagergebyr er kr. 200,- som dækker lokaleleje, forplejning og rejserefusion,
hvis man deltager i en af de to generalforsamlinger, dækker gebyret også
overnatning.
Tilmelding skal ske til SAML’s sekretariat, Søndergade 12, 1. Postboks 1221 9100
Aalborg. Tlf. 9813 9681. email saml@saml.dk
Deltagergebyr skal indbetales på SAML’s konto i Nordea, reg. nr. 9163, ktnr. 3487
987 920. Husk at skrive navn og hvilken station, du kommer fra. Betaling skal
være på SAML’s konto senest den 1. september 2020.

Hovedtemaerne i år:
Da der er kommet nye stationer til, både radio og tv, vil vi i år sætte
hovedfokus på en række generel orientering om både lovgivning,
ophavsret og meget mere.
Kulturministeren har meldt ud, at regeringen i løbet af 2020 vil åbne
for nye medieforhandlinger. Endnu ved vi ikke hvornår det sker og om
det gældende medieforlig åbnes helt eller det kun vil være dele af
forliget, ministeren vil tage op til nye forhandlinger. Men vi afsætter
tid til også at debattere hvad vi gerne vil have ændret i et eventuelt
kommende medieforlig.
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Program
Lørdag
Kl. 12.00 – 12.55
Ankomst, indkvartering og frokost
Kl. 13.00 – 14.00

Mediepolitik

Kulturminister Joy Mogensen, S, om regeringens mediepolitiske
prioriteringer, særligt de regionale og lokale medier. Debat / input fra SAML
og deltagerne om vores ønsker til kommende medieforlig
Kl. 14.00 – 14.15
Kort pause
Kl. 14.15 – 14.45
Debat om mediepolitikken
Kl. 14.45 – 15.15
Pause
Kl. 15.15 – 16.30

Orientering om gældende love og regler

Orientering om gældende regler for ikkekommerciel programvirksomhed
med udgangspunkt i Radio- og TV-Nævnets kontrol med særligt TVstationers regnskaber 2018: hvad skal man være særligt opmærksom på?
Momsregistrering, tilbud om forsikringer. Samt præsentation af nye quickguides og videoer.
Kl. 16.30 – 16.45
Kort pause
Kl. 16.45 – 18.30

Ophavsret og andet nyttigt at vide

Orientering om gældende KODA / Gramex aftaler, om UBOD (kabelvederlag):
hvad er det og hvor kommer disse midler fra? Status på forhandlinger med
DR (Digi-TV) samt MereRadio, Den Mobile Medieskole.
Kl. 19.00 – 20.00
Middag
Søndag,
Kl. 10.00 – 12.00
SLRTV Årsmøde og FAEM generalforsamling.
Kl. 12.00 – 13.00
Frokost og afrejse

