Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-02-07

Mötesprotokoll Styrelsemöte den 7 februari 2018
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Levi Hielle,
Karin Kristensson, Erik Lindvall, Patrik Malmquist, Moa Peldán Carlsson,
Edward Sigfridsson, Joel Sjölander, 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 Joel Sjölander till justerare tillika tidshållare.
§3

Adjungeringar

Erik Lindvall, Patrik Malmquist och Linus Trygg adjungeras till mötet.
§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg: §12 Inköp av lagringsenheter, §13
Möjligheten att lägga upp musikprogram som podcaster, §14 Bristande antal
anmälningar till utbildningen, samt §17 Skapandet av nya jinglar. Utöver detta
ändrades ordningen av punkterna och §8 SRS stormöte omformulerades till §8
Förslag till metod för val av ombud till SRS stormöte.
§5

Tidigare protokoll

Tidigare mötesprotokoll gicks igenom. Det är ännu inte signerat av samtliga.
§6

Uppföljning av förra styrelsemötet

Förra styrelsemötet följdes upp.
Det är nu tillräckligt många anmälda till Studentradiopriset för att gå vi ska nå kvoten
som vi har förutsatt i prissättningen, och behöver alltså inte betala någon extra
mellanskillnad.
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Radio AF är kontaktade inför deras besök 23-25/2 och Gustaf håller på med
förberedelserna av workshopen.
Sändarkonferensen som var 1/2 gick bra, med omkring 16 sändare där.
Mysteriet med det konstiga typsnittet på hemsidan är uppdaterat och löst av Oscar.
Hemsidan har sett till sin helhet även fått ett lyft med den nya loggan och den typiska
gula färgen enligt den grafiska manualen.
Vår kontaktperson på Folkuniversitet - Bartosz Podniesinski - slutar 19/2 och någon
ersättare är i nuläget inte klar. Erik och Julia ser över möjligheterna att ha möte med
någon annan person där så snart som möjligt.
Moa har dragit igång en kampanj för att tillsätta en marknadsgrupp - hittills har den
genererat två nya medlemmar.
§7

UNR:s nedläggning

Gustaf och Oscar var på Uppsala Närradios årsmöte förra veckan. Föreningen hade
sedan tidigare beslutat att lägga ner i och med FM-bandets dito. Årsmötet avlöpte
enligt plan, varpå smörgåstårta åts.
Oscar håller på att se över möjligheterna att “varumärkesskydda” frekvensen 98,9 så
att ingen kommer kunna ta över den.
§8

Förslag till metod för val av ombud till SRS stormöte

Studentradion 98,9 har fem kvotplatser på SRS stormöte i Kalmar 13-15/4 samt
möjlighet att skicka ett sjätte ombud. VOS (programchef, ordförande och
stationschef) har förtur till tre av de fem platserna, vilket betyder att Joanna, Gustaf
och Oscar åker.
Gustaf föreslår följande metod för att välja resterande ombud, varpå styrelsen
godkänner den:
Studentradion 98,9 har fem kvotplatser på SRS stormöte samt möjlighet att skicka ett
sjätte ombud. VOS (programchef, ordförande och stationschef) har förtur till tre av de
fem platserna. En av platserna lottas ut till en sändande medlem som inte är med i
styrelse eller ledningsgrupp. Kvarvarande plats (eller platser) lottas ut bland samtliga
som har anmält intresse.
Som ombud har man chans att påverka studentradio på ett nationellt plan och träffa
sändare från hela landet. Studentradion 98,9 står för mat, rum och resa motsvarande
cirka 3 000 kr/person. Alla som är intresserade anmäler till intresse till Gustaf senast
12/2. Karin och Joel anmäler sitt intresse redan under mötet.
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§9

SRS styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 12/2. Då kommer arbetsfördelningen inom föreningen
behandlas, med anledning av att deras administratör slutade i höstas. Någon ny har
ännu inte tillsatts, men de annonserar efter en ny, långvarig. Tillsvidare har andra
personer i styrelsen arbetat extra för att täcka upp, och därför kommer man under
mötet besluta om en policy för arvodering. Önskar man ta del av policyhandlingarna
kan man kontakta Gustaf.
§10

Föreningsbidrag 2018

Vi får varje år bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor via
SRS. Inför årets omgång har blanketter med bl.a. medlemslistor har skickats in till
SRS i god tid före 31 januari. Vi har dock inte fått någon bekräftelse på detta ännu.
Eventuellt kan SRS begära ett stickprov bland medlemmarna från och med 12/2.
§11

Förslag till grafisk manual

Moa presenterar sitt förslag på grafisk manual. Styrelsen tycker den är genomtänkt
och användarvänlig, oavsett kunskapsnivå, och antar den som ett vägledande
policydokument, med förslag på följande tillägg. Moa har dock styrelsens förtroende
att ändra det som tycker är lämpligt.
-

Stycke om att typsnittet Heebo finns att ladda ner gratis via Google.
Stycke som rekommenderar att ramar ska ha kröken och uttagsdelen i samma
hörn varje gång, men att detta standard kan frångås vid behov.
Formulering om att vi i rubriker och i löpande text skriver Studentradion 98,9
med kommatecken, inte med punkt.

Hädanefter ska vi sträva efter att utgå ifrån manualen, och under utbildningen nämna
att den finns. Det diskuteras även huruvida det vore relevant att översätta manualen
till engelska. Det är dock mer brådskande att tillgängliggöra andra dokument på
engelska, såsom policyer och lathundar. Detta vore kanske en uppgift för jouren.
§12

Inköp av lagringsenheter

Joel och Patrik redogör för nuvarande lagringslösning som är ohållbar. Hårddiskar
behöver köpas in eftersom 85 % av minnet på de nuvarande är fullt. Vi behöver
fördubbla kapaciteten från 12 till 24 TB.
Fyra hårddiskar á 8 TB, till en total kostnad om cirka 10 000 kr föreslås köpas in. På
så vis får vi en god marginal och back up om någon av dem skulle krascha. Joel och
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Patrik ämnar implementera den nya lagringslösningen parallellt med den gamla under
våren för att efter terminens slut kunna fasa ut den gamla.
Utgiften är budgeterad och ligger i linje med styrelsens önskan att under våren
spendera pengar för att fortsatt kunna få bidrag. Edward ser tillsammans med Oscar
till att det finns pengar på kontot och styrelsen ger Joel och Patrik mandat att göra
inköpet.
En extern konsult som jobbar på SVT kan även tänka sig att komma en helg och se
över vår lagringssituation.
§13

Möjligheten att lägga upp musikprogram som podcaster

Det har kommit förfrågningar från musikprogrammen om att lägga upp sina poddar på
Podcaster istället för Mixcloud. Den första är mer relevant och har större publik.
Knäckfrågan är dock vad som gäller med uppspelning av låtar i sin helhet - vilket våra
program gärna vill göra, särskilt musikprogrammen.
Soundcloud har tagit ner ett av våra program som hade en för lång låt. Möjligheten
finns dock att skaffa ett “Standardavtal podcast” med ifpi för 700 kr/månad för att
spela hela låtar, men då får inte programmen vara längre än 45 minuter. I så fall måste
vi klippa ner poddarna cirka sex minuter och lägga in detta i poddningspolicyn.
Joanna förmedlar denna info till alla redaktörer i det fall att det skulle bli aktuellt.
SR har möjlighet att spela hela låtar en månad framåt, men gissningsvis har de tecknat
ett specialavtal för detta. Levi ser över Studentradions möjligheter för något liknande,
och vad det skulle kosta, och återkopplar sedan till styrelsen.
§14

Bristande antal anmälningar till utbildningen

Få är anmälda till utbildningen som startar 27/2. Tre-fyra anmälda och betalda har inte
möjlighet att vara med vid första tillfället och ville hoppa av. Erik ger dem förslaget
att delta på de dagar de kan, och göra sin “dag 1” vid nästa tillfälle istället.
Helena på Folkuniversitet trodde att Studentradion vid tillfället för avhoppet redan
hade haft Öppet hus, och ville därför ställa in hela utbildningen. Så var dock inte
fallet, och detta missförstånd är nu utrett. Förhoppningsvis genererade Öppet Hus att
fler anmäler sig än de fem som hittills gjort det. Det låga intresset kan bero på att
intresset vanligen är lägre på våren än hösten.
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Nya sändare inom Radio UF kommer förhoppningsvis anmäla sig. Då uppstår dock
behovet av en utbildning på engelska. Kanske skulle en sådan istället kunna utgöra en
egen studiecirkel?
Karin och Erik planerar med stöd av Moa fler marknadsföringsinsatser såsom
affischer, sponsrade inlägg på Facebook samt deltagande på föreläsningar.
Ett annat spår är nationer, där Karin har en kontakt med ÖG:s radio. Karin kopplar
ihop dem med Joanna och Oscar. Joanna puffar även för utbildningen för de
uppstartsmöten för terminen som ännu inte varit.
§15

Samarbete med journalistutbildning

Oscar haft möte med en lärare från journalistutbildningen som önskar hyra en studio
för undervisning under fyra dagar i vecka 12. Studentradions uppskattade intäkter för
detta är 5 000 - 10 000 kr. En uthyrning nu öppnar upp för framtida uthyrningar.
Samma lärare är dock föremål för en intern utredning på institutionen med anledning
av en artikel i Medievärlden där hen anklagas för olämpliga närmanden i samband
med betygsättning. Artikelns författare är dessutom tidigare sändare på Studentradion.
Det här komplicerar situationen, och styrelsen vill vara tydlig med att det inte är tal
om något samarbete med journalistutbildningen, enbart uthyrning av våra lokaler.
Styrelsen beslutar att hyra ut sina lokaler till journalistutbildningen och meddela
institutionen att det är med förbehållet att de utreder lärarens ageranden. Detta med
hänsyn till Studentradions värdegrund.
Styrelsen beslutar även att vi genom Oscar ska kontakta artikelns båda författare för
att förklara vår ståndpunkt i frågan.
§16

Tillsättning av vakanta poster

Hur ska vi arbeta med att tillsätta vakanser? Just nu söker vi nyhetsansvarig och
webbansvarig. Studentradion behöver utarbeta en strategi för att kunna rekrytera
löpande. Viktigt är att prata med studenter inom MKV/journalistik/systemvetenskap,
exempelvis genom att informera i samband med föreläsningar och på Facebook. Detta
blir Karins huvudfokus efter Sänt var det här-utbildningen.
Förslag om att införa den fasta punkten “Tillsättning av vakanta poster” på
dagordningen läggs fram och godtas av Gustaf.
§17

Skapandet av nya jinglar
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Gustaf informerar om Oscars förslag att göra en ny jingel att klippa in i poddarna och
uppmanar styrelsen att tänka på idéer, så tas frågan upp på ett senare möte.
§18

Utvärdering av rekrytering och öppet hus

Faller under rekryteringschef, Karins, meddelande under §19.
§19

Meddelanden

Stationschef
Jobbar på med förändringarna av hemsidan enligt §6.
Har varit problem med mixerbordet i studio 3 som ibland tappar kontakt med datorn.
Ska maila Sonifex om det.
Ordförande
Börjat gå igenom stadgarna som reviderades senast i december 2016 och där en del
förtydliganden och omformuleringar behöver göras.
Programchef
Haft uppstartsmöte med de nya programmen Prylpratan och Hej doktorand!
Uppmanar de som vill skicka med en fråga till programrådsmötet på måndag att höra
av sig.
Ekonomichef
Jobbar på att få tillträde till internetbanken och att bli deklarationsombud.
Sekreterare
Befinner sig fortfarande i startgroparna för att ha första mötet med Folkuniversitetet
och börja rapportera in studiecirklarna.
Reklamchef
Inget.
Marknadschef
Ska beställa backdrop och rollup med den nya grafiska profilen, samt kolla på merch.
Vill man hjälpa till som smakråd uppmanas man höra av sig.
Rekryteringchef
Vill få till stånd samarbete med marknadschef och reklamchef. När Studentradion
syns utåt ska vi samtidigt rekrytera, marknadsföra och hitta reklamsamarbeten.
Facebook-chat skapas för Karin, Moa och Robin.
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Känner sig nöjd med Öppet hus och deltagandet på reccemottagningarna men fler
hade gärna fått komma. Bra jobbat ändå, och en plan för fortsatt rekrytering är på g.
Musikchef
Klubben “Urban” på Gotlands 28/4 är ett faktum! Ska pushas rejält! Har skickat ut
förfrågan om klubb-samarbete till flera nationer. Har bl.a. ett möte med ÖG inbokat.
Kommer inte ha möjlighet att lägga musiken under två helger (22/2 - 4/3). Antingen
kan den läggas på distans via TeamViewer eller så skickas instruktioner och filer till
någon annan som gör det.
Teknikchef
Tackar för förtroendet till inköp av de nya hårddiskarna.
Nyhetsansvarig
Utbildningsansvarig
Får klartecken om att föreslå för de som ville avboka utbildningen att gå de tillfällen
de kan nu, och komplettera vid nästa tillfälle.
Har blivit kontaktad av någon som vill ha ett kursintyg, något som Erik ges mandat att
ta ställning till.
Socialansvariga
Hoppas att folk dyker upp på SRP med tillhörande efterfest!
Programrådet
Inget.
VOS
Styrelsen och ledningsgruppen har Kick-off i helgen vilket ska bli KUL. Information
om helgen finns i Facebookgruppen. Den som har en luftmadrass ombeds ta med den.
§20

Övriga frågor

Patrik önskar en egen punkt under §19 Meddelanden. Han har ej fått tillgång till sin
mail/Drive än. Patrik och Joel har en önskan om att förvärva US-TV:s lokaler.
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§21

Nästa möte

Preliminärt tisdag 20/2 kl. 17.15
Gustaf lägger upp en omröstning i Facebook-gruppen som avgör.
§22

Mötets avslutande

Mötet avslutades.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Joel Sjölander

