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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-03-20
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Moa Peldán
Carlsson (tom § 11), Edward Sigfridsson, Joel Sjölander, Oscar Tranberg.
§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 Oscar Tranberg som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Linus Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt kallelse.

§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.
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§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Programbilderna till Itunes. Uppdateras av en jour denna vecka.

Cirkelledarutbildning. Julia och Erik har haft möte med
Folkuniversitetet. En ny webbutbildning för cirkelledare har tagits fram.
Julia har provat och tyckte det var smidigt. Vilket sätt passar oss bäst?
En smidig utbildning som går fort att göra hemma, eller en kurs på
radion där man kan ställa frågor? Eller någon form av hybrid? Julia
kollar med de intresserade och tar beslut.
Anmälning av cirklar. J
 ulia är i startgroparna. När det är dags för
närvarorapportering kommer hon assistera och försöka få så många
som möjligt att göra det digitalt. Det går även att slå ihop
närvarorapporteringen med den utvärdering av varje program som ska
göras vid terminens slut, vilket vore väldigt smidigt - då behöver
cirkelledarna bara signera på ett ställe och Julia behöver jaga mindre.
Reklam. I avsaknad av reklamchef har Oscar kommit överens om ett
samarbete med Psykologidagen som anordnas 24/3 och uppdaterat
reklamblocken. Han har även kontakt med en mäklare som vill höras
hos oss. Joanna har sagt till redaktörerna att blocken uppdateras
kontinuerligt igen. Program har alltså inga ursäkter att inte göra jinglar.
Rekrytering av ny reklamchef. VOS föreslår att de tillsammans med
Karin efterlyser en tillförordnad reklamchef fram till medlemsmötet i
maj, vilket styrelsen tycker låter som en bra idé.
Samarbete med Lindvalls. Ett samarbete var på gång men Moa har inte
kollat upp hur eftersom det egentligen inte ligger på hennes bord. Hon
tittar vad som står i avtal och mailkonversationer med stöd av VOS,
och återkommer vid nästa styrelsemöte.
Besök från tekniker. Ä
 r planerat till lördag 24/3. Joel, Patrik och
eventuellt Klaus kommer med.
Datorernas bakgrundsbilder. Har börjat styras centralt från
Joel/servern och fungerar bra.
Kommunikationsstrategi. Idén finns kvar men något arbete har inte
inletts. Joanna anmäler sitt intresse för att leda projektet, med stöd av
Moa.
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Stadgegrupp. Den nybildade gruppen består av tre personer och förslag
på stadgeändringar kommer läggas fram successivt till styrelsen för
feedback. Tankarna kommer bilda ett utkast till förslag till beslut på
medlemsmötet i maj.
Merchandise. Beställt enligt beslut på förra styrelsemötet. Sweaters
och hoodies har kunnat beställas via ett formulär. Intresset för hoodies
har varit så svalt att Moa istället erbjuder dem att köpa en gul/grå/svart
sweater. Deadline för att beställa är på torsdag 22/3, och Moa räknar
med att göra beställningen fredag 23/3.
För att fylla upp kvoterna och göra beställningarna billigare är det bra
att beställa några tröjor extra, som kan användas för representation
eller finnas på lager till framtida intresserade. Det här gäller även
T-shirts, som kan säljas till billigare pris. Det är bra PR och även om det
ger minus i kassan nu är det bättre på lång sikt.

Radiofesten 17/3. Gick bra, men var relativt lite folk. Det var bara en
person som ansvarade för att stänga festen, vilket var en för lite.
Förmodligen är detta ett resultat av att vi inte bestämde ansvariga på
förra styrelsemötet, att festen inte var så välbesökt och tenta-p.
Rutinerna för detta behöver ses över. Styrelsen är ansvarig för festerna
och därför är det bra om många därifrån kommer på festen, samtidigt
är det inget obligatoriskt.

§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
MKV-programmet med journalistinriktning hyr våra studior som avtalat,
men de hade inte fått några uppgifter från kursledningen utan
förväntade sig att Studentradion skulle stå för det. Vi var tydliga med
att det handlade om en uthyrning av lokaler - inte mer än så. Nu fick
Oscar hjälpa till och ge dem uppgifter, men utan att få extra betalt för
det. Ingen blir vinnare här - vi blir drabbade, studenterna blir drabbade.
Oscar ställer sig tveksam till att hyra ut till dem igen. Linus tycker att vi
borde kontakta institutionen och framföra vår kritik, och styrelsen är
eniga om att vi på något sätt ska göra så. Det är däremot glädjande att
flera av studenterna visat intresse att engagera sig inom radion.
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De nya gatearna har kommit och ska installeras framöver. En tanke är
att ta ett foto på dem när de är i sin “grundinställning” och sätta
bredvid, så att alla vet hur de ska användas.
Kommer vara ledig långfredagen 30/3 och annandag påsk 2/4.
b) Ordförande
Inget meddelande.
c) Programchef
Har introducerat Sofie till sin nya post som redaktör. Har haft
programrådsmöte, se vidare § 11.
Alla är välkomna på interaktiv workshop med logonom Sandra
Ottander 3/4. Anmälan görs till samhallsredaktor@studentradion.com
Skicka gärna in bidrag till pågående reportagetävling.
d) Ekonomichef
Håller på med bokslutet för fullt.
En ny omgång pengar från Folkuniversitetet har kommit in - 95 000 kr.
e) Sekreterare
Inget meddelande, förutom det som nämnts under § 6.
f) Reklamchef
Vakant.
g) Marknadschef
Inget meddelande, förutom det som nämnts under § 6.
h) Rekryteringschef
Kommer efter tentaperioden arbeta för att tillsätta en nyhetsansvarig.
i) Musikchef
Tycker att föreläsningen om musik under utbildningen gick bra.
Väntar på ett utkast till affisch och kontrakt för de som ska spela på
Urbanklubben 28/4.
Har i samarbete med Moa börjat med ett nytt format för sitt veckovisa
inlägg om musikrotationen, vilket känns kul och varit en extra färgklick.
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j) Teknikchef
Filarean blev full precis innan helgen, vilket gjorde det svårt att arbeta
då, bland annat för utbildningen. Släckte bränder och frigjorde
ytterligare 8 GB, men framhåller att programmen behöver rensa bland
sina filer för att frigöra ytterligare minne. Gör ett inlägg i sändargruppen
på Facebook för att uppmana alla att ta bort allt utom råmaterial i mp3
samt slutprodukter som sänts. Tar inte programmen själva bort det gör
Joel det. Det här är även värt för redaktörerna att trycka på så att
budskapet når fram till alla sändare.
Det förs en diskussion om att praktisk information, främst statusen på
tekniken, borde kommuniceras ut mer frekvent till sändarna. På så vis
får alla tydlig information om vad som gäller och inga felaktiga rykten
sprids. På samma sätt är det bra om sändarna uppmanas att
felanmäla till Joel om något behöver åtgärdas.
k) Utbildningsansvarig
Senaste utbildningen gick bra men vissa saker behöver stämmas av så
det finns anledning att återkomma till detta nästa styrelsemöte.
Nästa omgång utbildningstillfällen är följande dagar i april; 10, 12,
14-15, 21-22, 28. Det sista tillfället behöver diskuteras inom styrelsen.
Det är osäkert om vi har tillträde till Ekonomikum den dagen. Alternativt
datum kan bli 5/5, eftersom nästa radiofest är planerad till det
datumet.
l) Socialansvarig
Som sagt - radiofest 5/5. Två ansvariga för stängning väljs på sista
styrelsemötet innan.
m) Dator- och streamingansvarig
Inget meddelande.
n) Webbansvarig
Fått en överlämning och är igång med arbetet. Har bland annat haft
möte med Moa om hur de kan samarbeta.
o) Programrådet
Inget meddelande.
p) VOS
Inget meddelande.
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§8

§9

Val av
a) Nyhetsansvarig
Ingen kandidat, varpå frågan bordläggs till nästa möte.
Diskussion: Kulturnatten 2018
Är 8/9. Vi har blivit erbjudna att vara med på en arrangörsträff 10/4,
med sista anmälningsdag 3/4. Sista anmälningsdag till själva
kulturnatten är i juni och i augusti.
Oscar redogör för Studentradions medverkan de senaste tre åren. Det
har funnits en tradition att ha en scen med liveband i Gropen, i
samarbete med Ekonomikum eller Sensus och med varierad framgång.
Förra året skedde ett missförstånd mellan Studentradion och
Ekonomikum där frågan om vem som skulle packa ihop allt efteråt
ställdes på sin spets. Studentradion lämnades i sticket vilket inte var
avtalat. Kör vi på ett liknande koncept igen ska det finnas tydliga ramar
för vad vi förväntas göra.
Oscar kontaktar Sensus och hör om deras tankar inför Kulturnatten
(och även Sommaren är live). Samarbetet med dem under senaste
Sommaren är live fungerade bra.
Samtidigt diskuteras vad Studentradion egentligen får ut av att ha en
scen på Kulturnatten. Det är svårt att nå ut i bruset och det blir en stor
arbetsinsats för något som inte ger så mycket. Kanske borde vi lägga
vårt krut på ett annat tillfälle och istället göra något annat på
Kulturnatten?
Oscar har idén att livesända från stan, med uppbackning från studion
på radion. Programmen kan också uppmuntras att producera innehåll
till sändningen eller sina sändningar den veckan. Kanske kan konkreta
idéer tas fram i en arbetsgrupp? För att fler ska våga sända live från
fältet lyfts frågan att vidareutbilda sändare som inte är vana vid det.
Julia nämner möjligheten att samarbeta med Sveriges Radio och synas
på deras scen, som brukar dra mycket publik. För närvarande är vi
tveksamma till att ha en egen scen på Kulturnatten och kommer
förmodligen inte gå på arrangörsmötet, utan snarare fokusera på vårt
innehåll.

Vi skjuter på beslutet om vår medverkan under Kulturnatten till dess att
vi pratat med Sensus eller Ekonomikum.
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§10

Diskussion: Samarbete med nationer
VOS har diskuterat hur fler nationer kan börja sända på Studentradion.
Ett konkret förslag är ett koncept där en tablåtid vigs åt intresserade
nationer som får turas om att sända. På så vis kan de prova på hur det
är och kanske utveckla det till ett eget program. Joanna framhåller
dock svårigheten att få någon att ansvara för det hela. Det är inte
programrådets uppgift, utan i så fall måste en person hittas som kan
arbeta med stöd av programråd och redaktör.
Julia föreslår att författa ett mail till alla nationer och se vilka som är
intresserade, medan Linus menar att det är svårt att fråga kuratorerna
på varje nation - engagemanget måste komma från den enskilde aktive
och då är det en bonus om hen är aktiv i en nation och kan tänka sig
göra ett nationsprogram.
Oscar menar att nationer inte är motiverade att betala oss, utan hellre
köper en egen mikrofon och startar en podd. Kunde vi i så fall låta dem
sända gratis hos oss? Det kan i så fall ses som en extra gratis kanal för
marknadsföring. Å andra sidan kan de andra föreningarna som sänder
på Studentradion tycka att det är orättvist.
Joanna framhäver att det är viktigt att avväga hur vi ger bort
sändningstid när det finns andra program som vill in i tablån, och hur vi
i så fall ska bedöma kvaliteten på nationsprogrammen. Vilka krav har vi
på innehållet? Samtidigt är det viktigt att vi har goda relationer med
nationerna och Oscar menar att vi i så fall antingen får sänka våra krav
på betalning eller kvalitet.
Moa kan göra en affisch att använda i marknadsföringen gentemot
nationer, och kanske kan Karin rekrytera personer från nationer som vill
starta nationsprogram.
Linus breddar diskussionen och lyfter möjligheten att samarbeta med
nationerna på annat sätt - kanske med quiz, klubb eller med DJ:s på
pubar då och då. Det är också viktigt för att fler ska känna till
Studentradion, en annan insats än de vi gör vid reccemottagningar.

Styrelsen beslutar gå vidare med följande spår och återkomma till dem
under kommande styrelsemöten: 1) Gustaf rekar intresse att starta
quizgrupp, ev. i samarbete med Kalmar, 2) Karin tillfrågas om
förutsättningarna att införa nationstimme i tablån, 3) mailutskick till
nationer med erbjudande att göra program, 4) Levi tillfrågas om
förusättningarna att DJ:a på pub.
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§ 11 Diskussion: Sända på sommaren
Programrådet har diskuterat möjligheten att sända på sommaren.
Förslag finns dels att befintliga program kan sända repriser eller göra
fördjupande program/serier, dels att tillfälliga “sommarprogram”
bildas. Att sända är såklart helt frivilligt.
Alla som vill ska skicka in en sommarprogramansökan, där man
motiverar och pitchar sin idé. Här får man gärna ta ut svängarna och
prova grepp man inte gjort tidigare. Särskilda sommarredaktörer
kommer behöva rekryteras, men med enda uppdraget att lyssna på
programmen och ge feedback.
Ett förslag är att ha en Hörs igen-timme varje dag, som kan fyllas med
sommarprogram varvat med repriser och musiktimmar. Gustaf föreslår
att samtidigt göra en drive och uppmana programmen välja ut vilka
avsnitt som ska repriseras. Joanna föreslår att klippningen av Hörs
igen-programmen kan göras av en jour, allt för göra arbetsbördan för
programmen minimal. Kanske kan den tas bort helt om vi istället låter
redaktörerna välja ut de bästa avsnitten av varje program?
När ska sändningarna ske? Kl. 17-18 måndag till fredag är ett
alternativ. Eller ska vi vara lyhörda mot vad programmen vill? Musiken
kommer inte vara något problem eftersom Levi kommer lägga en
rotation som kan spelas hela sommaren.
Sista sändningsdag är ännu inte bestämd, men kommer vara i
månadsskiftet maj/juni. När ska sommartablån börja? Antingen går
den på direkt, eller så har vi en paus på en eller ett par veckor. Eller ska
pausen vara mot slutet av sommaren? Oscar tycker att vi dels borde
fråga sändarna och dels måste ha en paus någon gång för att
möjliggöra eventuella ombyggnationer i lokalerna.

Joanna ansvarar för att informera samtliga sändare om möjligheten att
sända sommarprogram. Ansökan innehållande idé och önskemål om
tidsplan ska skickas in, med deadline omkring valborg.
Sommarredaktörer rekryteras utifrån detta.
§12

Övriga frågor
Joanna lyfter frågan att bjuda in valberedningen till ett styrelsemöte
inför kommande medlemsmöte. Gustaf ser till att det blir gjort.
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Oscar mailar Acast om att få upp våra poddar där.
§13

Nästa möte
Torsdag 5 april kl. 17.15

§14

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Oscar Tranberg

