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Medieseminar 22. april 2017 
 

SAML’s formand Evald Lauridsen bød velkommen til de ca 40 fremmødte fra forskellige ikke-

kommercielle radio- og tv-stationer i Danmark med en særlig velkomst til gæsterne fra hhv. Den 

Kristne Producent Komite og Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund. Og ikke mindst til 

repræsentanterne fra Slots- og Kulturstyrelsen; fuldmægtig Grace Bondebjerg Suhadi, fuldmægtig 

Helle Rovsing Jacobsen og fuldmægtig Anna Bæhr Christiansen.   

 

Del 1, orientering om gældende regelsæt om reklamebekendtgørelse og AVMS-direktivet, som 

ligger til grund for Radio- og Tv-Nævnets afgørelser om skjult reklame mm.  

 

Fuldmægtig Grace Bondebjerg Suhadi, Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om de regler der pt er 

gældende for alle medier ifht. reklamer, sponsorindtægter. Regler som Radio- og Tv-Nævnet lægger 

til grund for deres afgørelser om bl.a. skjult reklame.  

 

Formålet med denne orientering var at blive klogere på gældende regler og dermed afklare om vi 

mener, der er behov for at få dette regelsæt ændret ad politisk vej. Det er der behov for og SAML’s 

sekretariat vil gennemgå de to bekendtgørelser mhbp. at finde de paragraffer, der med fordel vil 

kunne ændres ifht. de ikke-kommercielles særlige vilkår.  

 

Slots- og Kulturstyrelsens slide show kan ses på SAML’s hjemmeside hvor der også er en lydfil 

med optagelse af denne orientering. 

 

Del 2, oplæg og debat om nuværende medieforlig mhbp. udarbejdelse af fælles ønsker og krav til 

kommende medieforlig incl. evaluering af tv-bekendtgørelsen 

 

Nuværende medieforlig udløber per 31. december 2018, og der er netop gennemført en 

ansøgningsrunde om sendetilladelser til ikke-kommercielle radioer på FM med ikrafttræden den 1. 

januar 2018.   

 

Dette giver anledning til at tage en debat om hvad vi gerne ser ændret af gældende betingelser for 

de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer i kommende medieforlig.  

 

Debatten drejede sig om forskellige aspekter, herunder om flowtv er ved at være en saga blot?, skal 

vi satse på ren internetdistribution fremover, betalingen til DigiTv er stadig for høj så bør vi arbejde 

for selv at kunne afvikle tv, er der et problem med tegnsprogskanalen på MUX 1, i 

Hovedstadsområdet er det et problem – andre steder i landet er det ikke, så det er et både og, kan vi 

finde løsningsmodeller, således at der fremover altid vil være tegnsprogstolkning, skal vi arbejde 

for at få et bedre (og mere formaliseret) samarbejde med DR, vi er ude i de hjørner af landet, som 

efterlyses af politikerne pt. (og som DR pt. ikke er)? 

 

Debatten mundede ud i, at man forsøger at deltage i de møder Kulturministeren vil afholde rundt 

omkring i landet, hvor alle borgere er inviteret til at komme med bud på, hvad fremtidens 

medieindhold bør være, og at man gør opmærksom på, at de ikke-kommercielle radio- og tv-

stationer findes rundt omkring i landet.  
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Del 3, præsentation af Den Mobile Medieskole og de muligheder Den Mobile kan tilbyde ifht. 

højnelse af kvaliteten af de udsendte programmer af de ikke-kommercielle stationer.  

 

Sekretariatsleder Gitte Thomsen orienterede om formålet med Den Mobile Medieskole, der tilbyder 

undervisning til alle ikke-kommercielle radio- og tv-stationers frivillige og medarbejdere i stort alle 

de discipliner man kan forestille sig. Man kontakter blot SAML’s sekretariat med ønske om hvad 

man gerne vil have undervisning i, så finder sekretariatet egnet underviser. At skolen er mobil 

betyder at undervisningen foregår ude på de enkelte stationer med udgangspunkt i stationernes eget 

udstyr.  

 

Lasse Bøcker præsenterede mimoLive, som er en software, som man kan bruge til at producere 

programmer på. Den er især velegnet til produktion af begivenheder ude af huset, hvor man live på 

een og samme gang kan klippe mellem kameraer, tilføje titler, tekster og andre formalia, streame til 

Youtube eller andre kanaler, optage en til færdig fil til upload til sit lokale sendesamvirke samt 

‘versionere’ til andre formål. Det er et usædvanligt enkelt program at anvende, det er billigt og man 

kan med -i den sammenhæng- ret få midler lave en ret professionel løsning.  

 

Der arbejdes på en egen hjemmeside til Den Mobile Medieskole, men foreløbig kan 

kursusprogrammet findes på SAML’s hjemmeside.  

 
 
 

 

 

 

 

 


