Ansökan om tillstånd att sända närradio
Skickas till:
Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i
original tillsammans med begärda handlingar.

Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm-Globen

Sökande
Föreningens eller sammanslutningens namn

Telefon

Webbplats

Kontaktperson

E-post

Adress

Postnummer och ort

Sändningsområde
Kommun

Beteckning för sändningarna

Underskrift av firmatecknare
(Om det i er organisation krävs flera personers namnteckningar måste alla skriva under)
Datum

Underskrift och namnförtydligande

GLÖM INTE att följande handlingar MÅSTE skickas med:
>>> STADGAR och PROTOKOLL
som visar att nuvarande stadgar antagits.

>>> PROTOKOLL
som visar VEM som sitter i styrelsen, VAR OCH ENS UPPDRAG och
VEM SOM ÄR BEHÖRIG att företräda föreningen (firmatecknare).

>>> ANMÄLAN AV UTGIVARE MED BILAGOR
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Anmälningsblankett finns på vår webbplats mrtv.se under Blanketter 		
och publikationer.
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>> LÄS ÄVEN ANVISNINGAR OCH INFORMATION PÅ BAKSIDAN! <<

Anvisningar
Vem kan få tillstånd?
Närradio är föreningslivets lokala radiosändningar. Myndigheten för radio och tv kan ge tillstånd till ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet, till registrerade trossamfund och till registrerade
organisatoriska delar av sådana trossamfund som har anknytning till sändningsområdet. Tillstånd kan också
ges till en närradioförening, som är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde och
som har bildats för gemensamma närradioändamål. En närradioförening företräder ofta tillståndshavarna vid
kontakter med sändarägare, myndigheter och upphovsrättsorganisationer.
Ett sändningsområde för närradio omfattar högst en kommun. Om det finns särskilda skäl kan vi besluta om ett
större sändningsområde.
Vid bedömningen om en förening eller ett trossamfund har anknytning till sändningsområdet tar vi hänsyn till var:
• studion och övriga lokaler för verksamheten finns,
• den ansvarige utgivaren och styrelsemedlemmarna är bosatta, och
• föreningsstämman och styrelsemöten hålls.

Beteckning
Ni måste använda en beteckning på radiosändningen som vi har godkänt. Namnet ska vara särskiljande så att
lyssnare kan identifiera vem som sänder.

Anmälan av utgivare
För att få tillstånd att sända närradio måste ni utse och anmäla en utgivare för sändningarna. Utgivaren är
ansvarig för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om bland annat hets mot folkgrupp och förtal.
Anmälningsblankett finns på vår webbplats mrtv.se under Blanketter och publikationer. Ni kan också ringa till
oss på telefon 08-580 070 00 och beställa blanketten.

Mer information
På vår webbplats mrtv.se finns mer information om tillstånd, registrering och utgivare samt ett register med
uppgifter om de som sänder radio och tv. Myndighetens diarium med inkomna och avslutade ärenden finns
också tillgängligt på webbplatsen men inte de ärenden som enbart gäller registrering. Har ni några frågor är ni
välkomna att kontakta oss på telefon 08-580 070 00 eller via e-post till registrator@mrtv.se.

Blanketten och bilagor skickas till
Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
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