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2018-02-20 
 
Förslag: söka föreningsbidrag från tex Falköpings kommun för att kunna fortsätta med 
trädgårdsprogrammen i Falköpings närradio.  
 
Den ekonomiska situationen i FTF gör att radioprogrammen som FTF sänder i Falköpings 
närradion står på osäker grund. Jag har gjort en sammanställning över uppskattade 
kostnader, och det kostar ca 3000-3500:- per år att sända programmen. De tre personerna 
som sänder radioprogrammen kräver ingen ersättning för arbetet, utan kostnaderna är de 
som närradion tar för redigering av program och sändning. 
För att finansiera detta, och kunna fortsätta med sändningarna, så föreslår jag att FTF söker 
föreningsbidrag hos tex Falköpings kommun för just detta specifika ändamål. 
Radioprogrammen kommer Falköpings kommuns invånare till gagn, därför hoppas jag att 
detta kan tänkas godkännas hos Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Sammanställning över kostnader: 
 
Sändningarna 2017: 
Gratis (testperiod) 
 
Sändningarna 2018: 
Sändning 120 kr/timme 
Repris 50 kr timme 
Stim 25 kr (både för original och repris) 
Studio hyra 20 kr/timme 
Teknikhjälp 50 kr/timme 
 
Summa för januariprogrammet: 
265 kr 
265*12 = 3 180:- 
+ Medlemsavgift: 300:-/år 
 
Fördelar med radiosändningen: 
Fler får reda på att föreningen finns. 
Vi hoppas kunna värva fler medlemmar iom att vi gör reklam för föreningen. 
Inspiration för medlemmar och ickemedlemmar. 
 
Radiosändningarna har uppskattats av lyssnarna. Eftersom det är 3 olika typer av odlare så 
passar det alla som är intresserad av trädgård på något sätt. De som inte kan lyssna på 
programmet när det sänds i närradion har möjlighet att lyssna på programmen som pod på 
närradions hemsida. Detta anser vi är en nödvändighet för att kunna nå ut till många 
lyssnare.  
 
 



Hur många har lyssnat? 
Radio Falköping har ungefär 1000-1500 lyssnare varje dag,och det innebär att det är många 
som lyssnar till radioprogrammet när det sänds på ordinarie sändningstid. 
Vi som sänder programmet har hört oss för om vad de som lyssnar på programmet tycker. 
Det vi har hört är att det är flera som lyssnar och att de hoppas att vi får fortsätta. FTF blev 
omnämnda i senaste numret av Hemträdgården, oväntat och glädjande, och det ser vi som 
ett gott tecken på att trädgårdspoddar är det som odlare gärna lyssnar på. Förhoppningen är 
att det är flera i Falköpings kommun med omnejd som lyssnar och tycker att vi är en förening 
som har många olika aktiviteter och intresseområden, så att de väljer att bli medlemmar. Om 
vi vill nå ut till en yngre generation så behöver vi vara aktiva på de rätta medierna: facebook, 
instagram och genom poddar. 
Om vi lyckas få fler medlemmar så kan föreningen också göra fler aktiviteter som kommer 
alla medlemmar till gagn. 
 
Göra egen podcast utan närradions inblandning: 
Om man istället skulle starta en egen podcast så bli kostnaderna högre eftersom 
månadskostnaden ligger på ca 2-300 kr per månad. Plus inspelningsutrustningen. Plus 
arbetet att redigera och publicera. Därför är Radio Falan just nu en väldigt bra och förening 
att använda sig av, både av kompetensmässigt och ekonomiskt skäl. 
 
 
Motion inlämnad av Maria Wetterström Stålarm 
 
 


