Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-01-23

Mötesprotokoll Styrelsemöte den 23 januari 2018
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Levi Hielle
(t.o.m. §7), Karin Kristensson, Erik Lindvall, Moa Peldán Carlsson, Joel
Sjölander (t.o.m. §13), Fanny Svärd, Oscar Tranberg, Linus Trygg.
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades.
§2 Val av ordförande, sekreterare, justerare tillika tidshållare
Mötet valde Gustaf Aronsson till mötesordförande, Julia Bardh till mötessekreterare
och Joanna Hellström till justerare tillika tidshållare.
§3 Adjungeringar
Erik Lindvall, Fanny Svärd och Linus Trygg adjungeras till mötet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes, med ändringen att §12 Samarbete med journalistutbildning
och §13 Grafisk profil lades till.
§5 Tidigare protokoll
Tidigare mötesprotokoll gicks igenom. Det är ännu inte signerat.
§6 Uppföljning av förra styrelsemötet
Förra styrelsemötet följdes upp.
Medlemskontrakt ändrat enligt beslut från förra mötet.
Nya medlemmar i styrelsen har kommit igång väl men alla har ännu inte fått sina
överlämningar.
§7 Presentation av styrelsen
Alla i styrelsen och ledningsgruppen presenterade sig själva och vad de kommer
fokusera på under terminen.
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§8 Öppet hus
Styrelsen beslutar att skjuta på det öppna hus som var planerat den 30/1 och istället
lägga det den 5/2 kl. 16-18. Hittills har enbart MKV-studenter fått information om
eventet, och när vi nu flyttar det till en annan dag ges fler chans att komma. Det är
också tillräckligt tidigt för att reccar inte ska ha hunnit engagera sig i andra
föreningar. Oscar meddelar MKV-studenterna det nya datumet.
Karin har tänkt till kring det praktiska och föreslår följande fyra statione:
- Konferensrummet: Prata med oss och prova på Audition
- Tablån: Vilka program sänder vi?
- Studio 3: Hur sänder vi live?
- Studio 1: Hur är det att programleda och prata i radio?
Styrelsen och ledningsgruppen uppmanas skriva upp sig på varsin station i en
Facebook-omröstning som Karin skapar (minst 2 pers/station).
Övriga sändare uppmanas vara där för ett ypperligt tillfälle att rekrytera nytt folk till
redaktionerna.
Erik ser till att dator finns redo för att man smidigt ska kunna bli medlem eller anmäla
sig till utbildning.
Inför dagen behöver radion städas, en uppgift för oss alla men även jouren. Linus och
Fanny tar extra ansvar för att pynta fint.
Karin och Moa hjälps åt att ta fram material för marknadsföring. Oscar meddelar att
vi fått godkänt att använda Ekonomikums skärmar för ändamålet och för
marknadsföring av andra evenemang i framtiden.
§9 Studentradiopriset 2018
Är det äntligen dags för den 17/2. För närvarande är 79 anmälda. Vi måste få in
sammanlagt 85 anmälningar för att nå upp till den kvot som vi har förutsatt i
prissättningen av middagen, annars kommer Studentradion behöva stå för
mellanskillnaden. Fanny och Linus är säkra på att vi kommer att få in minst sex
anmälningar till innan deadline för att skicka deltagarlistan till Smålands nation.
Prisutdelare håller på att fixas. Ett förslag är att föregående års vinnare av “Årets
medarbetare” ska dela ut pris till årets vinnare.
Karin och Gustaf ansvarar för att stänga efterfesten i Studentradions lokaler. Linus
och Fanny gör en checklista för detta, så att det tydliggörs vad som förväntas eftersom
det är många nya i styrelsen och ledningsgruppen.
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Styrelsen får i uppdrag att tacka av föregående ordförande Annie Larsson. Linus och
Fanny förbereder plats åt detta i schemat. Ev. avtackning av andra f.d.
styrelsemedlemmar diskuteras vid nästa möte. Deadline för tågordningen är helgen
innan SRP, så alla som vill hålla tal kontaktar Linus eller Fanny innan dess.
Linus och Fanny efterlyser någon som har körkort och tillgång till bil för inköp inför
efterfesten.
§10 Besök från Radio AF
Vår systerförening från Lund skickar sex personer helgen 23-25 februari, med fokus
på utbyte. De fixar eget boende.
Preliminärt program:
Fredag - ankomst eftermiddag. Mat på nation, Oscar fixar gästleg och bokar tid och
plats. Styrelse + sändare uppmanas vara med och mingla.
Lördag - workshop på radion kring kvalitétskontroll och program. Alla är välkomna,
särskilt programrådet. Gustaf ansvarar för att organisera så att programrådet kan delta
aktivt.
Söndag - lunch, hemfärd. Inget spikat.
§11 Sändarkonferens
1/2 kl 17. Fokus på ändringar i tablån, nedläggningen av FM-bandet, ny logga. Vi ser
över möjligheterna att beställa tårta med nya loggan på från Ofvandahls. Därefter
umgås vi vidare på nation.
§12 Samarbete med journalistutbildning
Vi har blivit kontaktade av journalistutbildningen som i slutet av mars vill använda en
studio några dagar som ett moment av utbildningen. Det är dock oklart hur
överenskommelsen för lokalhyra skulle se ut. Oscar har möte med representant från
utbildningen och återkommer vid nästa möte.
§13 Grafisk profil
Moa arbetar på en grafisk manual och vill ha styrelsens input. Frågan är hur starkt
dokumentet ska vara - bindande eller vägledande?
Styrelsen ger Moa starkt mandat att besluta över loggans utseende och den grafiska
profilen. Moa presenterar ett förslag vid nästa styrelsemöte.
§14 Meddelanden
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Stationschef
Jobbar med att att snygga till fonten som spökar på hemsidan för många.
Ordförande
Uppmanar alla att boka in kick-off 10-11/2. Vi kommer vara på Ekolnsnäs som förra
året.
Programchef
Nya redaktörer i programrådet och flera nya program påväg in (ett par om teknik, ett
om doktorander, ett med musik från Mellanöstern).
Ekonomichef
Ej närvarande men hälsar att han håller på att sätta sig in i uppdraget och ska bli
firmatecknare inom kort.
Sekreterare
Ska tillsammans med Erik ha ett första möte med Folkuniversitetet inom kort. Har
koll på anslagstavlan och uppdaterar den efter kick-offen.
Reklamchef
Inte närvarande.
Marknadschef
Efterlyser folk för att bilda en marknadsgrupp i FB-sändargruppen, kombinerat med
headhunting. Intresserade ska gärna ha tillgång till redigeringsprogram och
systemkamera. Joanna frågar bland redaktörerna. Moa och Joanna sätter upp en
bildbank att använda i marknadsföringssyfte.
Rekryteringchef
Uppmanar redaktörer att höra av sig om de söker nya sändare.
Karin och Julia står på reccemottagningar på Gotlands 31/1 kl. 16 och ÖG 1/2
kl. 17.30. Karin och ev. Gustaf håller en presentation på VG 3/2 kl. 15
Vill klippa ihop rekryterings-jingel att sända i radion. Oscar skickar en ljudfil med en
sammanställning av radions alla program som användes under SRS-mötet i höstas
(samt eventuellt Monorock-material att inspireras av).
Musikchef
Presenterar ett troligt fortsatt samarbete med Issa Vibe. Urban-klubb med två
dansgolv på Gotlands. Förslag Kvalborg - “presenterat av Studentradion”. I utbyte får
de reklamspottar och delningar av oss. Värt att pusha mycket! Levi har varit på möte
med dem och är projektledare.
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Teknikchef
Inget
Nyhetsansvarig
Utbildningsansvarig
Ska tillsammans med Julia ha ett första möte med Folkuniversitetet inom kort.
Anmälan till vårens Sänt var det här-utbildning öppnar 29 januari. Vårens datum: 27/2
- 17/3
Socialansvariga
Inget
Programrådet
Inget
VOS
Inget
§15 Övriga frågor
§16 Nästa möte
Onsdag 7/2 kl. 17.15
§17 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Joanna Hellström

