
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
För föreningen Öppna kanalen Kronoberg (Växjö) - 802428-6711 

  
 
Inledning 
Hej medlemmar och alla andra som engagerar sig i ÖKV eller rättare det nya 
namnet Öppna kanalen Kronoberg (ÖKK). 2019 har varit ett intensivt år med stora 
förändringar. Året som varit har handlat mycket om att bygga upp kulturen för en 
lokal demokratisk tv-kanal och med fokus föreningsstruktur och plan för att utöka 
programtablån.  
 
  
Styrelsen 
Styrelsen från årsmötet i maj 2019 har bestått av följande personer.  
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Medlemmar 
Vi hade 26 betalande medlemsföreningar och 1 enskild medlem 2019. 
  
2019 i korthet 
Sommaren 2019 skulle vi ut ur dom gamla lokalerna på Kronobergsg. för att flytta 
till Infanterigatan 10 och huset ”Mästeriet” som ägs av Nätverket SIP. Vi passade på 
se över vår utrustning, serverhall, nätverk, switchar och anslutningar. 
Idag så har vi möjligheter att tillsammans med SIP ge olika lösningar till 
inspelningsstudio på Mästeriet. Men vi har också kvar vår mobila enhet för att 
kunna tv-sända direkt från andra platser. 
Genom vår samverkan med SIP kommer vi kunna utöka våra resurser, samarbeten 
och på sikt även främja utbudet på ÖKKs programtablå. 
  
  



 
 
 
Personal 
Vi har under 2019 gått från 5 medarbetare ner till 2. Både Avdi, Daniel och Johan 
har under året slutat arbeta på ÖKK och vi tackar för deras långa engagemang och 
insats på kanalen. Vi har idag Erik och Dennis som arbetar hos oss dock inte på 
heltid. Detta har kommit att innebära att styrelsen har behövt stötta verksamheten 
ideellt på olika sätt. Och tack vare vår samverkan på Mästeriet har vi kunnat lägga 
delar av administration på SIP. Det har betytt väldigt mycket att vi kunnat få en 
hjälp i ekonomi-, personal- och fastighetsfrågor. 
  
Uppdragsproduktioner 
Här är några exempel på produktioner som ÖKK arbetat med. Växjö 
IBK och Sportsground för webbsändning av Vipers SSL-hemmamatcher och 
liverepriser i arenan, och vissa matcher i Kalmar, Kristianstad, Jönköping, Växjö, 
främst Innebandy men även reserv vid handboll och andra sporter där fotograf 
behövdes. 
Region Kronoberg för bland annat livesändning och filmning av regionfullmäktige i 
Kronoberg; Regiondagarna 2019; sammanställning av utbildningsfilm för nya 
moduler i journalsystem och filmning och sammanställning av heldags-konferensen 
"framtidens välfärd". 
Samt de kommuner vi har ett återkommande samarbete med varje år gällande 
kommunfullmäktige, Höör, Tingsryd och Växjö, där det i Växjö dock endast är 
uthyrning av utrustning och övervakning av TV-sändning samt radiosändning, ej 
produktion till webb. 
 
IT, webb och teknik 
Mycket av IT och teknisk utrustning är i behöv av uppdatering och det pågår en 
inventering och bygga upp en teknisk plan och underhåll. Åtgärder har skjutits fram 
till 2020.  
 
Riksförbundet Öppna Kanaler 
ÖKK fortsätter sitt medlemskap hos RÖK. RÖK har sin post och kontakt förlagd på 
ÖKK som administreras av vår medarbetare Erik.  
 
Ekonomi 
Se årsredovisning i separat handling.  
 
Slutord 
Tack vare en fantastisk styrelse och medarbetare som vi idag står i ett helt nytt 
decennium av demokratisk och samhällsfrämjande lokal-TV. Och om vi ska säga 
något om målen för 2020 är att utöka program-tablån och stärka ÖKKs 
föreningsstatus. 
 
 
 
/Styrelsen 


