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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-02-20
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Levi Hielle
(t.o.m. § 8), Karin Kristensson, Erik Lindvall, Robin Lönander (t.o.m. § 10),
Patrik Malmquist, Moa Peldán Carlsson, Joel Sjölander, Oscar Tranberg, Linus
Trygg.
§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 Karin Kristensson som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

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

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägget §13 Diskussion: Kyl och frys till
kiosken
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Gustaf informerar om att han prövar en ny struktur för dagordningen så
att mer plats för meddelanden ges.
§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom. Det tydliggörs att det finns
en rutin att protokollet efter justering skrivs ut och sätts på
anslagstavlan och i en pärm för signering.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
SRP - avhandlas under § 7 Meddelanden
Ska vi varumärkesskydda frekvensen 98,9 efter UNR:s nedläggning?
Den finns i andra delar av landet, men det vore bra att kunna skydda
vår beteckning “Studentradion 98,9” eftersom vårt juridiska namn är
“Uppsala Studentradioförening”. Oscar befinner sig i en juridisk
djungel, men ser det som osannolikt att någon skulle ta det namnet.
Han återkommer med mer kött på benen till nästa möte.
Valda ombud till SRS stormöte 13-15 april är Marina Dokken,
Johannes Bäck och Joel Sjölander. Joanna Hellström avstår sin plats.
Tågbiljetter har bokats för samtliga, och vi väntar på en slutgiltig
bekräftelse från SRS om att alla är anmälda.
SRS styrelsemöte 12 februari. Gustaf berättar att SRS styrelse bad om
sina medlemsstationers godkännande att använda tid till
arbetsuppgifter som egentligen ska skötas av SRS
föreningsadministratör. Rekrytering av en sådan pågår, där fyra
kandidater är aktuella, och vem det blir kommer förhoppningsvis
presenteras för medlemsstationerna i samband med stormötet i april.
Huruvida medlemsstationerna har godkänt denna förfrågan eller ej har
ännu inte framgått, men Gustaf menar att det inte bör finnas några
protester. All eventuell retroaktiv arvodering måste ändå redovisas och
beslutas om på ett stormöte.
Föreningsbidrag. Eftersom ingen från SRS styrelse har inlett arbetet
med detta innebär det att vi förmodligen kommer få vårt bidrag något
senare än planerat.
Grafisk manual - är klar och tillgänglig för alla sändare! En
marknadsföringsgrupp har bildats och växer.
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Inköp av lagring - avhandlas under § 7 Meddelanden
Musikprogram på Podcaster? Levi återkopplar att en annan aktör som
tidigare haft musikprogram där fonogram spelas i sin helhet på
Podcaster plockades ner i december, så det är förmodligen inte möjligt
för oss att ha den lösningen heller. Frågan lyfts hur Radio AF gör.
Gustaf påpekar att föregående ordförande, Annie Larsson, hade
kontakt med Radio AF angående hur deras avtal ser ut. Han
återkommer om det.
Kommande utbildning. I nuläget är 10–15 personer anmälda, vilket är
fullt tillräckligt. Det går fortfarande att anmäla sig fram till kursstart.
Oscar nämner att en medlem anmälde sig och betalade vid förra
tillfället, men informationen hamnade i hens skräpkorg. Eftersom
medlemmen då inte genomförde utbildningen erbjuds hen att få gå
gratis den här gången genom att anmäla sig som föreningssändare.
Samarbete med journalistutbildning. Oscar har pratat med författarna
till Medievärlden-artikeln, och de förstår vårt resonemang fullt ut. Patrik
säger att den aktuella läraren påstått att radion ska hålla i
undervisningen, vilket dock inte stämmer. Enbart grundläggande
instruktioner för hur studion ska användas kommer ges. Oscar
förtydligar detta gentemot läraren.
Vakanta poster - avhandlas under §9 Information: Vakanser
Förslag på nya jinglar - avhandlas under §12 Diskussion: Nya jinglar
§7

Meddelanden
Alla ombeds ge en nulägesrapport - vad har jag gjort på sistone, vad
kommer jag göra framöver, vad behöver jag hjälp med?
a) Stationschef
- Inköp av anslagstavla till köket verkar bli dyrare än trott, totalt
cirka 1000 kr. Ska vi flytta vår befintliga eller köpa en till?
Kanske är det bäst att skapa tydlighet genom att ha kvar den
gamla för formell information, och köpa en ny till köket för
löpande information om möten, fester och dylikt.
- Hårddiskar till ny lagringslösning är inköpta enligt beslut från
förra styrelsemötet. Två stycken gatear kommer köpas in
framöver för att förbättra ljudkvaliteten på våra produktioner
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-

-

Tidigare dator- och streamingansvarige Klaus Niehoff har
kommit tillbaka till Uppsala och kan eventuellt vara Joel och
Patrik behjälplig med att installera de nya hårddiskarna.
Ska sätta sig och gå igenom ekonomin med Edward framöver,
främst budgeten.

b) Ordförande
- Har gjort praktiska saker, bl.a. uppdaterat anslagstavlan och
diverse skyltar runtom på radion.
- Kommer framöver ha kontakt med SRS för att få bekräftat att
arbetet med ansökningar av föreningsbidrag har inletts .
- Är färdig med en inledande korrekturläsning och smärre
förtydligande uppdateringar av stadgarna. Avhandlas vidare
under §15.
c) Programchef
- Jakob Tholin har valt att avgå som redaktör, varpå vi nu söker
efter en ny. Under tiden stöttar Joanna de program som behöver
det lite extra. Läs mer under §9 Information: Vakanser.
- Ser fram emot att delta på workshop med Radio AF på lördag.
d) Ekonomichef
- Har kommit ikapp med bokföringen, vilket känns skönt.
- Arbetar just nu med att göra klar momsdeklarationen som ska
vara inne nästa vecka.
- Har en intensiv period privat framöver, men kommer se till att få
tillgång till internetbanken, samt tillsammans med Gustaf bli
firmatecknare. Oscar är redan firmatecknare.
e) Sekreterare
- Har fått besked att Corizandy Camacho Gonzalez åter blir vår
kontaktperson på Folkuniversitetet från 1 mars. Ska se till att
tillsammans med Erik boka in ett möte och cirkelledarutbildning
så snart som möjligt efter det.
- Har börjat ta in intresseanmälningar för cirkelledarutbildning, har
hittills fått in sex stycken, och minst åtta är riktmärket för att
Folkuniversitetet ska hålla utbildningen hos oss, så det ser
lovande ut.
f) Reklamchef
- Ber om ursäkt för dålig närvaro senaste styrelsemötena.
- Har sett till att reklamblocken är i sin ordning.
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-

Har noterat att få program överhuvudtaget har jinglar. Varför är
det så? Förra årets jingeltävling visade sig inte vara så effektiv,
få skickade in bidrag, och bidragen kom oftast inte från program
som saknade jinglar, utan snarare från program som spelade in
en ny jingel att ersätta sin gamla med. Joanna ber redaktörerna
att påminna sina program om att göra jinglar och Robin skriver
ett inlägg i sändargruppen. Robin skickar även en lista med de
som har/saknar jinglar till Oscar, som påminner sändare han
träffar fysiskt på stationen om att göra nya jinglar. Det här är
även värt att nämna i samband med kommande utbildning.
Vi har för tillfället inga externa reklamköpare, men cykelföretaget
Stålhästen har tidigare visat intresse att synas hos oss “när det
blivit säsong”, dvs under våren. Hur ska ett sådant samarbete se
ut? Reklamplats mot en cykel - till jouren eller vinnaren av ett
quiz eller annan tävling? Reklamplats mot pengar?
Har idé om att beställa roll-ups, och Moa ser till att Robin går
med i marknadsgruppen.
Moa frågar om Robin känner till ett eventuellt samarbete med
Lindvalls kaffe, som Fanny Viebke och Lina Godeé hade på
gång förra året. Sponsring av kaffe vore bra, eftersom det är en
vara med stor åtgång på. Robin kontaktar Fanny och Lina samt
Lindvalls och återkopplar framöver om det fortfarande är
aktuellt.

g) Marknadschef
- Designar just nu roll-up och backdrop.
- Har börjat kolla på merchandise, men det är svårt att beställa
kläder med vår specifika gula färg, eftersom de i så fall måste
sys upp på beställning och blir dyrare. Ska vi välja en annan gul
färg? En idé är att fråga Radio AF hur de gör. Eller välja annan
färg på kläderna, och ha det gula som kompletterande färg?
- Uppdaterar löpande informationsmaterial här och var på radion
utifrån den nya grafiska profilen.
h) Rekryteringschef
- Tillräckligt många är anmälda till utbildningen.
- Har kontaktat lärare på MKV för att be om lov att informera för
deras studenter, men ännu utan svar.
- Vill fokusera på att följa upp de som går utbildningen, så att de
fångas upp. Många av dem har dock redan ett program.
- Kommer även fokusera på att tillsätta vakanta poster och att
anordna flera sociala evenemang på radion, men slänger in en
brasklapp eftersom SAGA tar mycket tid för tillfället.
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i) Musikchef
- Studentradion är med och arrangerar Issa Vibe-klubb på Kalmar
3 mars. Det var fel logga på Facebook-eventet till en början,
men är nu fixat.
- Inför klubben Urban på Gotlands 28 april har Levi skickat rätt
logga och material så att deras PR-nämnd kan jobba på. Nu
väntar vi på återkoppling från dem!
- Åker till Kapstaden om ett par dagar men har fått TeamViewer
så att musiken kan läggas på distans. Oscar finns som support.
j) Teknikchef
- Har fått de beställda hårddiskarna och ska tillsammans med
Patrik installera dem.
- Ska kika på mittendatorn i loungen utanför studio 3 som krånglar
för många. Linus nämner att datorn närmast kiosken också kan
behöva en översyn.
- Har tillsammans med Patrik premiär för Prylpratan på torsdag!
- Har det hektiskt i skolan framöver.
k) Utbildningsansvarig
- Puffar för sitt inlägg i styrelsegruppen angående bemanning av
utbildningstillfällena. Kommer eventuellt behöva headhunta för
att fylla vissa pass. Det är bra om så många som möjligt från
styrelse och ledningsgrupp är med vid första (eller andra) tillfället
för att presentera sig.
- Julia frågar om det finns utbildningsmaterial att utgå ifrån,
såsom manus och förslag på upplägg, vilket finns i filarean och
på Eriks Drive.
- Eftersom Levi är utomlands när musikgenomgången är
schemalagd (3-4 mars) flyttas det tillfället till helgen därpå
(10-11 mars).
l) Socialansvarig
- SRP gick bra till slut även om vi inte är nöjda med att baren höll
stängt för länge och att ett annat vegetariskt alternativ
serverades än det vi beställt. Linus och Fanny ska återkoppla till
Smålands.
- Efter utbildningens slut 17 mars är det radiofest! Oscar lägger
fram förslaget att ha irländskt tema eftersom dagen infaller med
St. Patrick’s Day. Julia tycker att det ska vara bandytema..
- Fanny och Linus ska rensa ut gammalt pynt och köpa in lite nytt.

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-02-20

m) Dator- och streamingansvarig
- Har noterat att många glömmer att logga ut från Google
Chrome-webbläsaren och uppmanar till att istället logga in direkt
på Gmail eller Drive. Skillnaden är dock inte helt glasklar för
flera i styrelsen, så Patrik ska kika på hur detta kan förtydligas
för alla sändare - kanske med hjälp av en lapp på alla datorer?
- Ska göra en videomanual för hur man lägger upp poddavsnitt på
hemsidan, vilket saknas.
n) Programrådet
- Ska eventuellt bjuda in en logonom som varit här tidigare för att
ge inspiration till hur man pratar i radio på ett bra sätt.
- Programrådstävling! Programrådet kommer att ordna en
reportagetävling denna termin, likt föregående vårterminer.
- Programrådet har diskuterat internkommunikation, och många
sändare vet var information finns om de skulle vilja ta del av
den. Sändare som inte pratar svenska tycker däremot att det är
svårt att få information.
- Ska säga till alla redaktörer att de ska uppdatera kontakt- och
infoschemat med aktuell information till nästa styrelsemöte. Så
att vi vet vilka som är i behov av cirkelledarutbildning och så att
Oscar och Gustaf kan stämma av att alla aktiva sändare är
medlemmar.
o) VOS
- Kom och umgås med Radio AF i helgen! Schema kommer inom
kort på sändargruppen i Facebook.
§8

Information: Besök från Radio AF
Oscar har bokat bord för 12 personer på Uplands fredag kväll kl. 18.
Radio AF kommer med 6 personer, anmäl gärna intresse att ta del av
resterande platser till Gustaf.
På lördag hålls workshops på radion från kl. 12. Oscar gör
rundvandring på radion innan dess, Gustaf förbereder case för
diskussion och Joanna ska berätta om hur vårt programråd fungerar.
Radio AF kommer i sin tur berätta om deras styrkor - rekrytering inför
utbildningar samt kommunikation. Bra om många sändare är med!
Gustaf informerar i sändargruppen om att alla är välkomna! Dessvärre
kan ingen redaktör vara med. På lördag kväll går vi förmodligen till
Smålands eller Kalmar nation.
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Radio AF åker hem på söndag eftermiddag ungefär klockan 15. Inget
exakt schema har ännu gjorts.

§9

Information: Vakanser
-

Nyhetansvarig. Två nya medlemmar till nyhetsredaktionen håller på att
skolas in. Förhoppningsvis kommer någon av dem kandidera som
nyhetsansvarig framöver.

-

Webbansvarig. Inget nytt.

-

Redaktör. I och med att Jakob Tholin avgår söker vi nu en ny redaktör.
Gustaf gör annons i sändargruppen och alla ombeds tänka ut
potentiella kandidater. Önskade egenskaper: Bra lyssnare,
reflekterande. Det är inte relevant att marknadsföra vilka program en
blir redaktör för, eftersom det kan vara bra att vara redaktör för ett
program om ett ämne som en inte vet så mycket om. Frågor om
redaktörskap hänvisas till Joanna, ansökningar skickas till Gustaf. Vårt
mål är att tillsätta en redaktör vid nästa styrelsemöte.

§10

Diskussion: Förbättra kommunikation
Under kickoffen diskuterades det hur Studentradions interna
kommunikation kan förbättras. Det finns en risk att sändare inte tar del
av viktig information. Kanske är det å andra sidan så att sändarna får
informationen, men inte bryr sig eller har något intresse av att
engagera sig mer.
Idéerna om en enkät för hur sändarna vill ha informationen samt den
renodlade Facebook-gruppen för information som diskuterades under
kick offen kommer nog inte vara effektiva. Fler sociala event kan istället
generera mer engagemang bland sändarna. En ny anslagstavla till
köket kan också göra att information lättare ligger kvar i minnet.
Vad ska vi berätta om under utbildningen? Vilka policydokument är
viktiga att nämna, och hur ska de nämnas? Sändarna behöver känna
till våra policyer (musik, poddning, värdegrund, reklam, grafisk profil),
och det ska vara lätt att komma åt dem - på skrivbordet på alla datorer,
uppdaterade i pärmar, på hemsidan och/eller i sändarguppens
beskrivning? Alla i styrelse och ledningsgrupp måste också veta var de
finns - kanske i en gemensam mapp på Google Drive? Väljer vi
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hemsidan så kan delar av informationen vara enbart för inloggade
sändare.
Poddningspolicyn behöver även uppdateras så att det tydligare
framgår att vi inte får ha med alltför många sekunder musik. Vi vet
fortfarande inte hur detta ses på utifrån våra avtal, men kortare utdrag
ur fonogram bör rimligtvis väcka mindre anseende.
Gustaf har rensat bland gamla affischer för att göra plats åt den nya
loggan i allas medvetande samt för nya program att affischera, men
plats för att bevara gamla affischer finns fortfarande på väggen i
sändarloungen. Nya program uppmanas att göra egna affischer för att
åter fylla väggarna! Moa ombeds uppmuntra sändare att göra så, och
Joanna ber redaktörer informera sändarna och tipsa om att kontakta
Moa om de behöver hjälp.
För att programmen ska ha mer koll på varandra och för att vi ska få
mer material till våra diverse flöden ska Moa regelbundet ställa frågan
“Vad pratar ni om i programmen den här veckan?” i sändargruppen.
Förslagsvis söndagar, för då planerar många. Moa och Oscar pratar
om vem som postar i Wordpress när det blir aktuellt.
§11

Diskussion: Sända på sommaren
Punkten bordläggs och tas åter upp vid nästa möte.

§12

Diskussion: Nya jinglar
Oscar framför denna idé: Kanske behöver våra jinglar som inte puffar
för ett specifikt program bytas ut och göras mer aktuella? Som en ny
“grafisk profil för öronen”, som är enhetlig, bra producerad, med ny
musik och nya röster.
Moa föreslår en jingeltävling, eftersom många sändare är duktiga på att
producera eget. Det kan dock vara ett för stort projekt att göra det i stil
med loggatävlingen, men en enklare variant är helt klart möjlig, där
sändare får skicka in en idé, där vinnaren vidareutvecklas till färdig
produkt.
Exakt hur en sådan tävling skulle gå till och vilka villkor som skulle
gälla tas upp vid kommande möte.

§13

Diskussion: Kyl och frys till till kiosken
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Punkten bordläggs och tas åter upp vid nästa möte.
§14

Val av:
a) Nyhetsansvarig. Ingen kandidat.
b) Webbansvarig. Ingen kandidat.

§15

Övriga frågor

-

Inköp av nytt kontorsmaterial. Anslagstavla, dokumentsamlare, pärmar
och dylikt till kontoret kommer köpas framöver. Den som har önskemål
uppmanas meddela Oscar eller Gustaf.

-

Grafisk profil. Ser någon den gamla loggan nånstans, meddela
marknadsgruppen, förslagsvis via Moa eller Gustaf. På SRS hemsida
är den fortfarande inte uppdaterad. På Itunes har alla program också
gamla loggan. Bra uppgift för jouren att täcka över gamla loggan med
nya. Hur ska vi bli av med den gamla grafiska merchandisen? Pusha
för rean?

-

Stadgar. Gustaf har inlett ett arbete med att uppdatera stadgarna så att
de är aktuella, relevanta och framförallt: tydliga. Arbetet kommer pågå
ett tag framöver och hjälp kommer att behövas i granskandet. Karin
uttrycker intresse för att assistera och ge input.

§16

Nästa möte
Torsdag 8 mars kl. 17.15 - internationella kvinnodagen, woho!

§17

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Karin Kristensson

