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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-08-30
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Agnes Björk, Petter Gage och Levi
Hielle Bergström.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas.

§2

Val av
a) Ordförande
Mötet väljer Gustaf Aronsson som mötesordförande.
b) Sekreterare
Mötet väljer Julia Bardh som mötessekreterare.
c) Justerare tillika tidshållare
Mötet väljer Agnes Björk som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Axel Stjärnkvist, Linus Trygg, Joel Sjölander och Joanna Hellström
adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tilläggen § 12 Diskussion om valvaka 9/9
och § 13 Inköp av Adobelicens.

§5

Tidigare protokoll
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Föregående mötesprotokoll läses igenom.
§6

Uppföljning av förra styrelsemötet

Val/överlämningar: Alla närvarande har haft sina respektive
överlämningar. Skriftlig överlämning till nuvarande styrelse/nästa
rekryteringschef (för närvarande vakant) saknas fortfarande.
Höstterminen: Frågan att tidigarelägga utbildningen så den kommer
närmare öppet hus har ännu inte tagits vidare. Men datum för
utbildning kommer sättas när datum för öppet hus spikats.
SÄL: P
 ubliksuccé i år igen, kul! Men evenemanget kan bli mer
strukturerat med en tydligare ansvarsfördelning för de som hjälper till.
§7

Meddelanden
Alla ombeds ge en nulägesrapport - v ad har jag gjort på sistone, vad
kommer jag göra framöver, vad behöver jag hjälp med?
a) Stationschef
Ej närvarande, men lämnar följande meddelanden.
Har blivit kontaktad av Fanny Svärd som i sin tur blivit kontaktad av
Uppsala konstmuseum för ett “eventuellt samarbete” kring en podd
eller ett reportage. Det är ännu inte specificerat vilken typ av samarbete
det kommer handla om, men troligt är att det kan handla om hyra av
Studentradions lokaler. Styrelsen ser i grunden inget hinder för detta,
och det kan också vara en kanal för oss att nå ut genom. Innan något
beslut kan tas behövs dock mer underlag.
Har tittat på vilka mottagningar Studentradion skulle kunna stå på, men
vi är ute lite sent och kommer inte vara med på Universitetshuset 31/8.
Axel kommer dock gå dit för nyheternas räkning.
b) Ordförande
Har i somras fixat med småsaker på stationen. Kommer vara ledig från
sitt jobb 3 - 14 september och finns då till hands på Studentradion
ganska mycket.
Har lämnat nyttjanderättsavtalet till ordföranden för UF som tittar på
det och ska ta upp det med styrelsen.
c) Programchef
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Efterlyser input till datum för sändarkonferensen. Beror på öppet hus
och styrelsemöte.
Beslut: Datum sätts till den 11 september.
d) Ekonomichef
Ej närvarande, men meddelar att han har svårt att närvara på möten
kvällstid under hösten.
Det har varit en lugn sommar, inte många inköp förutom till Team
viewer, SÄL och merch.
En inbetalning från Folkuniversitetet har uteblivit, se vidare § 8. Vi har
fortfarande pengar så att vi kan betala löpande kostnader, men i
nuläget bör vi inte göra några större utlägg.
e) Sekreterare
Kommer rivstarta med höstens cirklar så fort som möjligt, med stöd
från Erik och Agnes. Kommer även sondera terrängen för att se vilka
som behöver gå cirkelledarutbildning. En fysisk sådan kommer ordnas,
eftersom vårens försök till digital utbildning inte föll så väl ut. Först och
främst är det bra om samtliga medlemmar i styrelse och ledningsgrupp
är utbildade.
f) Reklamchef
Ej närvarande, inga meddelanden.
g) Marknadschef
Ej närvarande, men meddelar att hon bor och praktiserar i Stockholm
numera och kommer därför inte kunna vara med varje möte.
Jobbar på att ta fram material till värvningskampanj för nya sändare.
Efterfrågar hjälp med den när det är dags.
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Rotationen inför sändningsstart är lagd.
Det ordnades Urban på V-Dala i juni. Det kom mycket folk och det
krävdes mycket jobb. Tre Urban-klubbar är planerade under terminen,

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-08-30

men väntar fortfarande på datum från Gotlands 3Q. Flaggar för att han
kan behöva stöd från övriga styrelsen med detta.
Nästa lördag är det dags för Issa Vibe på Stocken. Studentradions
gamla logga är på eventet men enligt arrangören är det “för sent” att
ändra det.
Kommer inte kunna vara med så mycket på mötena under terminen,
eftersom han pluggar 200%.
Stötte på en okänd person på kontoret under sommaren. Styrelsen är
eniga i att vi borde se till att låsa och vara mer uppmärksamma på
detta, eftersom i princip vem som helst i nuläget kan komma in där.
j) Teknikchef
Den nya NASen är installerad. Mycket kommer se ut som förut på
datorerna, med några små skillnader i hur ikoner ser ut. Det är också
fortsatt viktigt att spara så mycket som möjligt i mp3-format, för att
spara plats. Kommer informera i sändargruppen.
Kikar på backup för vi har ingen sådan om servern skulle stjälas eller
brinna. Lagring i molnet är en idé, kanske via Amazon där det bara
kostar när man laddar ner.
Förbereder det sista inför sändning. Har köpt TeamViewer till tre
enheter, så att det går att fjärrstyra datorer hemifrån. Det bör dock
specificeras vilka tre som ska ha tillgång till detta. 1 år kostar 4 000 kr.
Problemet med gatearna har inte lösts. Felet kan ligga i att de inte är
jordade.
k) Utbildningsansvarig
Ej närvarande. Meddelar att han håller på att sätta tider för utbildning.
Ska ha möte med ordförande nästa vecka.
l) Socialansvarig
Har satt igång och tar gärna emot tips på hur vi kan öka trevnaden.
Planer på att sätta upp fler papperskorgar finns. Ska även vara med på
ett möte med UF för att diskutera städningsrutiner för gemensamma
utrymmen.
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Har tankar om att införa ett ölhäng andra utbildningskvällen, och att få
in festen för att fira utbildningen på schemat, så att fler kommer.
Ska jobba på att hålla stationen mer städad, och uppmuntra folk att
sätta goda exempel för andra, särskilt nu i början av terminen.
Har tillgång till bil för inköp under hösten. Kommer också se till att fylla
kiosken inför sändningsstart, och göra en poll i sändargruppen för vad
som efterfrågas.
Kommer assistera stationschef med att samla jouruppgifter, så att det
alltid finns något att göra.
m) Dator- och streamingansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
n) Webbansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
o) Nyhetsansvarig
Redaktionen ses på söndag och gör program till sändningsstarten, bl.a.
från mottagningen på Universitetshuset. Kommer även jobba med att
utöka redaktionen.
Pluggar 200 % i Stockholm under hösten så det kan vara svårt att
realisera alla idéer, men kommer se till att nyheter görs varje vecka.
p) Programrådet
Har inte haft möte än.
q) VOS
Uppmanar alla att bli medlemmar och betala medlemsavgiften för
hösten.
§8

Information om studiecirklar
Julia informerar om att det tidigt i somras blev en krock i
Studentradions rapportering av studiecirklar till Folkuniversitetet. Julia
och Joel stod som närvarande på två tillfällen samtidigt - en ordinarie
cirkel och en Sänt var det här-cirkel. Det här är en följd av att Julia och
Erik inte koordinerat sin rapportering gentemot Folkuniversitetet. De
var på möte hos dem den 14 juni då krocken togs bort och cirklarna
signerades om.
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Folkuniversitetet kräver dock att vi inför hösten är noggrannare i vår
rapportering, och att cirkelledarna ska rapportera närvaro kontinuerligt,
istället för att göra allt vid ett tillfälle. Detta ska göras genom ett tätare
samarbete mellan Julia och Erik kring schemaläggning och
information. Styrelsen föreslår att det skapas en separat
Facebookgrupp för alla cirkelledare, så att informationen når rätt
personer i flödet. En idé finns även om att implementera
rapporteringen ännu mer i cirkelledarutbildningen, kanske även i Sänt
var det här?
Folkuniversitetet skickade en kvittens under sommaren som vi måste
skicka tillbaka tillsammans med underlag för t.ex. lokalhyra. Det här
ska göras av Edward (eventuellt med assistans av Gustaf). Först när
kvittensen skickats in får vi utbetalningen för vårterminens cirklar.
Edward låter meddela att dröjsmålet inte kommer påverka
verksamheten och ambitionen är att skicka in kvittensen inom de
kommande veckorna.
Två av Sänt var det här-cirklarna rapporterades inte in i tid på grund av
en miss i kommunikationen mellan Folkuniversitetet, Erik och de
berörda cirkelledarna, så dessa kommer behöva rapporteras in i höst
för utbetalning nästa år istället. Det rör sig dock om en förhållandevis
liten summa som uteblir under hösten.
§9

Rekrytering och öppet hus
I avsaknad av rekryteringschef har Gustaf, Mårten och Moa tagit lite
extra ansvar här. Studentradion kommer vara representerade på
mottagningar på Ångström och ÖG, och en föreläsning för nya
MKV-studenter. Poll för anmälan av intresse kommer läggas upp i
sändargruppen.
Moa har tagit fram och beställt 500 broschyrer för 3 000 kr. De är
tidlösa och kommer kunna användas länge. Dessutom finns nya fina
affischer för egen utskrift.
Öppet hus sätts till torsdag 13 september. Börjar vanligen kl. 16 och
löper några timmar framåt. Gustaf ansvarar och skapar liten
arbetsgrupp. Ett Facebook-event skapas och sponsras. Dessutom är
det viktigt att alla hjälps åt att göra fint och mysigt på stationen, en bra
uppgift för jouren.
Studentradion arrangerar ingenting på Kulturnatten lördag 8
september, men uppmanar sändare att uppmärksamma det.
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§10

Kickoff 6-7 oktober
Ekolnsnäs är bokat, som traditionen bjuder. Viktigt att alla i styrelse
och ledningsgrupp bokar in detta! Ett bra tillfälle att prata visioner för
radion och umgås under mer avslappnade förhållanden. Alla kostnader
täcks av Studentradion, förutom kostnader för alkohol som vi delar på.

§11

SRS Årsmöte 12-14 oktober
Vi har 5 ordinarie platser att fylla till mötet i Örebro. Tidigare har tre
platser varit reserverade till ordförande, stationschef och programchef.
Det är bra om i alla fall två av platserna går till dem, eftersom de är nya
på sina poster.
Under mötet ska en ny styrelse till SRS väljas, och deadline för att
anmäla sin kandidatur är 7 september. Studentradion ser gärna att
någon av våra medlemmar kandiderar, eftersom vi inte varit
representerade de senaste åren. Vill man kandidera kan man få förtur
till en plats, och intresseanmälan görs till Gustaf.
En plats till mötet brukar också reserveras till en medlem som inte är
aktiv i styrelse eller ledningsgrupp. Vi bör därför informera våra
medlemmar om möjligheten snarast, eftersom deadline för att anmäla
deltagare är 10 september.
Deadline för att skicka in motioner är 21 september. Handlingar
kommer skickas ut senast 28 september.
Frågor besvaras av Gustaf.

§12

Diskussion om valvaka 9/9
En social aktivitet som skulle uppskattas, och nyhetsredaktionen
erbjuder sig att organisera. Det blir en valvaka i all sin enkelhet med
storbildsskärm i konferensrummet och snacks. En liten arbetsgrupp
bestående av Julia, Axel och Gustaf bildas. Vi ska även stämma av
med UF.

§13

Inköp av Adobelicens
Vi diskuterade innan sommaren att köpa in ytterligare en licens för att
underlätta för Levi. Det är dock en kostnadsfråga och beror på vad det
kostar i kombination med TeamViewer. Petter erbjuder sig att kolla upp
detta.
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§14

Övriga frågor
Levi meddelar att Rhymes som spelat hos oss vill att vi ska livesända
eller spela in deras konsert 14 september. Det är dock tekniskt
utmanande, och inte vi prioriterar. Däremot kan ett program intervjua
dem i samband med konserten, kanske till och med ett specialprogram
enbart för det här tillfället, men hittills har ingen nappat.

§15

Nästa möte
Onsdag 12 september kl. 17.15

§16

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Agnes Björk

