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Hej Öppna Kanalen-medlem! 

Genom detta brev vill vi hälsa er välkomna till ett nytt år. 2021 blir ett spännande år för dig 
som medlem och för Öppna Kanalen Kronoberg som är beroende av aktiva medlemmar mer än 
någonsin. Öppna Kanalen Kronoberg är en viktig och värdefull kanal för alla medborgare som 
vill nå ut med sitt budskap, men det kräver likaså stort engagemang från alla medlemmarna.  

 

Lite kort om 2020 
2020 har Öppna Kanalen fortsatt installera sig tillsammans med bland annat Nätverket SIP och 
Funkibator på Infanterigatan 10 i Växjö. Vi började spela in ett antal program och serier med 
dessa föreningar i en provisorisk studio i huset. Vi håller fortfarande på att bygga upp en mer 
permanent studio som kommer att vara tillgänglig för alla medlemmar att hyra för att spela 
in program i. Vi kommer att meddela er när denna studio kommer att vara redo att brukas. 
 
På grund av pandemin som bröt ut 2020 och fortfarande pågår, så såg vårt jobb ganska 
annorlunda ut jämfört med 2019, men man kan inte säga att något saktade ner för oss. Vi 
fokuserade mer på digitala lösningar och blev ständig bättre på att anpassa produktioner efter 
kundens önskemål. 

 

Medlemskap 
För endast 500 kr för hela 2021 får er förening möjlighet att sända alla sina färdigproducerade 
program och visa information i slingan. Som medlem har ni också möjlighet att anlita 
professionell hjälp för att filma eller direktsända era evenemang eller annat som ni vill 
sprida.  

Medlemsavgiften för privatpersoner är 100 kr och då ingår endast sändningsavgifter. När du 
betalar medlemsavgiften har du samtidigt gjort en insats och ökat möjligheten för andra att 
göra sin röst hörd.  

ÖKK kommer under året att fortsätta sända live-events och viktiga samhällsprogram. Genom 
att göra TV-rutan mer intressant blir era program och annonser sedda av fler medborgare, 
företag och hela samhället.  

Är du/ni inte medlem, då kan ni se detta som ett välkomstbrev. Genom att betala fakturan 
blir ni automatiskt medlem och kan göra er röst hörd via informationsslingan och/eller via 
egna tv-program på webben och i TV. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig! 

Inom kort kan ni också se fram emot en kallelse till årsmötet. 
Med önskan om ett framgångsrikt 2021 
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