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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-04-05
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Levi Hielle
(t.o.m. § 8), Moa Peldán Carlsson, Edward Sigfridsson (t.o.m. § 8), 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 Moa Peldán Carlsson som mötets justerare tillika
tidshållare.

§3

Adjungeringar
Erik Lindvall, Patrik Malmquist, Max Rune, Axel Stjärnkvist och Linus
Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägget § 11 Diskussion: Avtal för
gemensamma lokaler.
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§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Kulturnatten. Oscar gör en rättelse från förra mötet - Sommaren är live
organiserade Studentradion själv och inte tillsammans med Sensus.
Det återstår fortfarande att de om Sommaren är live kommer
arrangeras i år och med vilken/vilka samarbetspartners.
Quizgrupp till nationer. Står på Gustafs att-göra-lista.
Nationstimme i tablån. Förslaget har inte diskuterats vidare, men är
fortfarande aktuellt. Hänger ihop med förslaget att göra utskick med
erbjudande till alla nationer om att göra program.
Ha livemusik/DJ-set på nation. Förslaget har inte diskuterats vidare,
men är fortfarande aktuellt.

§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
Har börjat testa poddtjänsten Acast för att se om det kan passa oss.
SAGA ligger uppe för granskning, kommer förhoppningsvis publiceras
inom ett par dagar.
b) Ordförande
SRS har fått en ny administratör, Jakob Öster. Han har dock inte
möjlighet att vara med på stormötet, men Gustaf har kontaktat honom
för att etablera kontakt och hälsa välkommen.
Underlag för SRS stormöte har skickats ut. Gustaf lägger upp det i
styrelsegruppen. Oscar undrar om tabellerna över hur många timmar
som personer i SRS styrelse lagt på extraarbete stämmer, och därmed
hur mycket arvodering de vill ha. Behöver Studentradions
representanter mandat från styrelsen att rösta om arvoderingen under
stormötet? Gustaf tittar närmare på detta.
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Ekonomikum informerar om att ett gasskåp kommer placeras längs
med byggnadens kortsida, vid ingång 10D. Ett cykelstöd kan komma
att tas bort.
Kommer eventuellt presentera Stadgegruppens första förslag till
stadgeändringar vid nästa styrelsemöte.
c) Programchef
Sända på sommaren diskuteras på nästa programrådsmöte.
Fortbildningen med Sandra Ottander gick bra. Drygt 20 personer kom.
Det vore bra om Sandras tips inkorporeras i utbildningen. Arvid har fått
tipsen från Sandra och sköter tillsammans med Oscar faktureringen för
hennes besök.
Redaktörerna planerar blockhäng, dvs träffar för alla program inom
samhälle/kultur/musik.
Ber alla som ska handleda under kommande utbildning att vara tydliga
med att vi gör radio, inte poddar. Har möte om utbildningen nästa
vecka.
Studiebesök på produktionsbolaget Munck 16/4. Annonsering
kommer.
d) Ekonomichef
Är i princip klar med bokslutet nu och är jättenöjd med det.
Har börjat på budget och uppföljning, och det ser bra ut. Kommer
presentera det inför styrelsen framöver.
e) Sekreterare
Ett antal nya cirkelledare håller på att utbildas via en webbutbildning.
Håller på att anmäla alla cirklar. Gör så tydligt informationsmaterial
som möjligt så att cirkelledarna förstår vad de förväntas göra.
Planerar för workshops i maj där cirkelledarna kan få hjälp med att
rapportera.
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f) Reklamchef
Oscar har koll på reklamchef-mailen och har kontaktat en mäklarfirma,
som visat intresse för att höras hos oss. Återstår att se vad det mynnar
ut i.
g) Marknadschef
Merchen kommer förhoppningsvis om 1-2 veckor.
Vi är bjudna till Lindvall för att diskutera ett samarbete men de har inte
tid förrän i maj. Vilka vill med? Oscar och Gustaf anmäler sitt intresse.
Samarbetet kan innebära att vi får upp emot 15 paket kaffe/månad
mot att vi ex. skapar en Linsvallshörna, skriver “i samarbete med
Lindvalls” eller delar på sociala medier. Kaffekostnaden vore bra att
slippa, och kanske skulle vi rentav få mer kaffe än vi dricker upp!
Har kollat upp marknadsföring på Facebook inför Urban-klubben. Är
osäker på vilken budget som finns. Oscar har underlag från
loggatävlingen och förklarar att man betalar in en pott där pengar dras
beroende på hur många som ser.
Planerar en reklamfilm för Studentradion, där folk i sändning filmas
kombinerat med voiceovers med folk som förklarar varför det är så kul
med studentradio. Kanske lanseras redan före sommaren, eller inför
höstterminen.
h) Rekryteringschef
Är sjuk men meddelar att hon mailat alla som utbildades senast.
Gemensamt idémöte kommer inte bli av, men visst intresse finns.
Behöver veta vilka program som söker sändare. Bäst är om Karin gör
ett inlägg i sändargruppen.
i) Musikchef
Planerar inför Urban-klubben, men kommunikationen från Gotlands är
oklar gällande marknadsföring och avtal. Det här måste klargöras och
Levi ligger på för att få svar. Det finns en färdig affisch, men om
Gotlands inte säger något förutsätter vi att de själva affischerar och
marknadsför.
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Ett program har hört av sig och vill byta ut all musik i ett avsnitt. Levi
har godkänt och anser det motiverat eftersom det var ett
specialavsnitt, med förbehållet att det avannonseras tydligt.
Som en slags gimmick vill Newtons 4:e lag ha en stående låt på en
plats i sitt program, vilket de fått godkänt för.
j) Teknikchef
Har köpt en ny NAS, eftersom den vi fått donerad var för liten. Den nya
rymmer 32 TB, kostade omkring 4 000 kr och hämtas inom kort.
k) Utbildningsansvarig
Alla ombeds fylla i omröstning i styrelsegruppen om när de kan vara
med och utbilda. Den här gången väntas färre deltagare som utbildas.
Nästa vecka är det planeringsmöte inför utbildningen, och feedback
från föregående tillfälle skickas till Erik.
Frågan lyfts om de nya gatearna kommer vara installerade så att de
nya vet hur gatearna ser ut, och svaret blir ja.
l) Socialansvarig
Linus och Fanny har möte nästa vecka för att planera kommande
aktiviteter.
m) Dator- och streamingansvarig
Har haft skrivarproblem men nu går det att skriva ut från alla datorer i
redaktionsrummet och datorn närmast fönstret utanför studio 3.
Förslag kommer om att meddela detta i sändargruppen, och att sätta
lappar på de datorer där det INTE går att skriva ut. Det behöver även
påminnas om att filarea och skrivbord ska rensas.
Har en tanke om att uppgradera operativsystem och datorer, som
börjar bli gamla. En snabbare lösning är att köpa in SSD-diskar till
datorerna i redaktionsrummet.
n) Webbansvarig
Har varit något passiv men jobbar fortlöpande och har idéer.
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Linus undrar om vi inte borde marknadsföra mer nytt på hemsidan.
Moa och Max har pratat om att göra om hemsidan och informationen
lite.
o) Programrådet
Inget meddelande.
p) VOS
Inget meddelande.
§8

Val av
a) Nyhetsansvarig
Det finns en kandidat, Axel Stjärnkvist. Han sänder Morgonmässan
sedan förra terminen. Har ingen erfarenhet av att göra nyheter, men
däremot av att driva en grupp och vill skapa en r edaktion.

Beslut: Styrelsen beslutar att välja Axel Stjärnkvist till nyhetsansvarig
för vårterminen 2018, med chans till förlängning höstterminen 2018.
§9

Diskussion: Rättigheter och avtal
Universal Music Group har kontaktat Soundcloud med anledning av att
vi spelat en av deras låtar i en podd. Det har hänt flera gånger - efter tre
varningar blir ens konto avstängt och nu har vi den tredje varningen på
ingång. Den senaste tiden har våra spellistor varit privata, men ändå
har den sista varningen kommit in på grund av ett avsnitt som inte var
inlagt i en av dessa spellistor.
Det här innebär att vårt konto kommer stängas ner, och förmodligen
kommer det inte kunna återställas. Det här är tråkigt, men å andra
sidan är vi inte lika beroende av Soundcloud nu som vi tidigare har
varit.
Oscar har mailat Soundcloud men endast fått ett schablonsvar, så han
kommer fortsätta den dialogen. Han frågar även Soundcloud om det
går att ladda ner befintliga filer från vårt konto innan det stängs ner.
Studentradions poddningspolicy diskuteras. Där står att musiken ska
klippas så att det blir en så snygg övergång som möjligt, men
egentligen får vi inte spela någon musik alls i poddarna enligt våra
avtal. Det finns en uppfattning att några takter är okej, vilket det inte är.
Kanske ska en takt/fem sekunder vara taket? För det är enklare för
Soundcloud att hitta 30 sekunder än fem.
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Information om upphovsrätt har meddelats alla sändare via
redaktörerna och utbildningen. Ändå sker detta. Reglerna och
riktlinjerna kring poddning behöver alltså göras ännu tydligare, och vi
måste informera ännu mer. Ett förslag är att ta bort musiken helt ur
poddarna, men samtidigt kan det ta bort en del av vår identitet som
radiostation.
De flesta programmen klipper kort och rätt, det är undantag som
orsakat avstängningen. Ska detta ge konsekvenser för dem? Det är bra
att markera att det var fel och att de fått information från sina
redaktörer, men samtidigt finns det en utbredd kultur att klippa med
musik utan exakta regler för hur många sekunder. Är det här ett fall av
stadgebrott?
Gustaf har tittat på ett poddavtal med Stim och Ifpi, där vi
tillhandahåller lyssning direkt på vår hemsida till lyssnare i Sverige.
Denna fil kan länkas till Itunes, som bara får en sökväg till vår hemsida,
ingen egen fil att ansvara för. Det kan vara ett sätt att komma runt
problematiken.
Med dessa avtal kan programmen bara vara 45 minuter långa, varav
högst 50 % musik. Detta till en sammanlagd kostnad av 1 050
kr/månad för både Stim och Ifpi.
Det betyder dock att vi inte kan ha fullständiga musikprogram. Kanske
kan vi teckna ett specialavtal med Stim och Ifpi så att våra program
kan vara 52 minuter långa? Alternativt kan vi publicera dem som del 1
och del 2.
En sökväg till Soundcloud finns för nyheterna på vår hemsida, och
denna kommer förmodligen tas bort när kontot stängs ner. Då måste vi
skapa ett eget konto för nyheterna på Soundcloud.

Gustaf tittar vidare på nytt poddavtal, Joanna ber redaktörerna
tydliggöra att ha max 3-5 sekunder musik/program, åtgärd för de som
orsakat varningarna diskuteras vidare i VOS.
§10

Beslut: Datum för medlemsmöte
Brukar vara i maj, valberedningen ser det gärna sent i månaden och
föreslår 24 eller 28 maj.
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Det är en intensiv period med mycket tentor och inlämningar. Styrelsen
är oenig, men diskuterar om det inte är bättre att tidigarelägga mötet.
På så vis hinns ytterligare ett styrelsemöte med innan sommaren.
Oscar tror även att sista sändningsveckan kommer vara vecka 20.

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå 17 maj för valberedningen. Kan de
absolut inte då föredrar styrelsen en annan dag vecka 20, och i tredje
hand 24 maj. Kallelse skickas ut senast 26 april under förutsättningen
att mötet äger rum den 17 maj samt att stadgeändringar ska
behandlas.
§ 11 Diskussion: Avtal för gemensamma lokaler.
Linus lyfter frågan att sedan vi gick över till ett nyttjandeavtal av våra
lokaler saknas ett avtal med UF, AIESEC och USTV. Det innebär att vi
inte kan kräva ansvar för städning, skötselregler och bokning av rum.
Det har enligt Oscar aldrig funnits några kontrakt med föreningarna,
utan det är våra lokaler. Däremot finns kontrakt för
andrahandsnyttjande som aldrig undertecknats. Det är bättre för oss
om det finns undertecknat vad som gäller vid en eventuell skada, men
å andra sidan svårt för oss att hävda vår rätt i vissa situationer när det
finns avtal.
Situationen nu är konstig då en del av föreningarna som är i våra
lokaler har kontrakt med andra föreningar som är där, men som
däremot inte har kontrakt med oss.
En idé är att förtydliga trivselregler och som gäller vid skada av
Studentradions utrymmen (exempelvis våra studior) i avtalen. Vem
betalar exempelvis för om en skada sker i ett av rummen? Just nu kan
Studentradion ställas som ansvarig för allt.
Gustaf menar att ett undertecknat avtal inte nödvändigtvis kommer
göra att alla helt plötsligt följer trivselreglerna.
Medlemskontraktet diskuteras också, med avseende ett ev. tillägg att
ersätta ev. skada. Det här är en fråga att återkomma till.

Styrelsen kommer överens om att arbeta för att signera avtalet
“Nyttjanderättavtal för lokal” mellan oss och UF, AIESEC och USTV
vardera, med tilläggen att följa gemensamt definierade trivselregler
och att ersätta ev. skada.
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§12

Övriga frågor

● Sommaren är live. Gick bra förra året, men det var mycket tack vare bra
väder och hjälp med tekniken. Ska vi köra i år igen? Tidigare har vi litat
på folks goda vilja att låna ut teknik och hjälpa till att rodda. Sensus
kan kanske stå för tekniken men det betyder att vi måste köra oavsett
väder, dvs vi behöver hyra ett tält till en lika stor kostnad. En idé är att
hyra tält gratis mot reklam och att vi hämtar det själv.
Samarbetar vi med Sensus kommer deras band vara med, vilket är bra
för det blir fler band, men deras målgrupp är en annan än vår, vilket inte
är optimalt.
Ska vi göra detta behöver vi börja planera nu. Bra start är att boka ett
band så snart som möjligt. Viktigt är också att ansöka om tillstånd.

Moa tar på sig ansvaret och kollar med Arvid, som arrangerade senast,
om han är intresserad i år igen.
● Hushållspapper till köket. Patrik undrar om det inte kommer göra att
folk håller mer rent. Det är dock miljömässigt bättre med disktrasa. En
testvecka är dock möjlig.
● Axel vill att nyhetsredaktionen ska få pengar till en UNT-prenumeration.
Oscar hjälper till med detta.
§13

Nästa möte
Tisdag 17 april kl. 17.15

§14

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Moa Peldán Carlsson

