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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-04-17
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Levi Hielle
(t.o.m. § 10), Karin Kristensson (t.o.m. § 6), Moa Peldán Carlsson, Joel
Sjölander, Oscar Tranberg (t.o.m. § 11).
§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 Joel Sjölander som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Erik Lindvall, Axel Stjärnkvist och Linus Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med det permanenta tillägget § 7o)
Nyhetsansvarig s
 amt tilläggen § 9 Beslut: Ansvariga till nästa radiofest
och § 12 Beslut: Utdelning av merchandise.

§5

Tidigare protokoll
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Föregående mötesprotokoll läses igenom.
§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Medlemsmötet. Kommer ske 17 maj och valberedningen har inlett sitt
arbete. Deadline för att ansöka om en post är 4 maj.
För övrig uppföljning hänvisas till kommande punkter på dagordningen.

§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
Alla program ska nu ligga uppe på Acast. Programmen hamnar på
Acast på samma sätt som de hamnar på Itunes.
Apple har släppt en betaversion av ett program som heter Podcast
analytics, som kan användas för att mäta lyssnarstatistik. Hittills går
det dock bara att mäta användare med iPhone och som har senaste
versionen av iOS.
De nya gatearna till studio 3 har börjat installeras men någon form av
problem har uppstått, förmodligen har det med jordningen att göra,
men det jobbas på.
Har fått höra att det skåp med gasoltuber som ska sättas upp utanför
Ekonomikum ska möjliggöra en inglasad eldstad i det rum med
studieplatser som håller på att förberedas vägg i vägg med
Studentradions lokaler. De nya studieplatserna kommer förmodligen
inte innebära att det blir mer trafik genom våra lokaler, utan dörren dit
kommer bara vara en nödutgång.
Oscar och Moa har haft möte med The Farah Debas, som kommer
arrangera Sommaren är live 1 juni. Studentradion har inget
huvudansvar utan står som medarrangör och kommer ev. assistera
med sponsring av ljudtekniker. Vi har fått tillstånd från Ekonomikum att
spela kl. 17-23 och väntar nu på klartecken från Akademiska Hus, för
att sedan kunna söka tillstånd hos Polisen.
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Sista sändningsdag kommer vara fredag 25 maj. I år är vi friare att
sätta detta eftersom vi inte längre sänder på FM-bandet.
Har sett över alla zoomar och försett dem med dubbla 16 GB
minneskort och kablar. Alla uppmanas att rensa sin zoom på filer efter
användning!
b) Ordförande
Har en intensiv period. Förbereder inför medlemsmötet 17 maj, bland
annat genom att förbereda ett utkast på stadgeändringar (se vidare §
13 Övriga frågor).
Har varit i kontakt med vår revisor som kommer fortsätta ett år till, och
ska ses för att gå igenom bokslutet framöver.
c) Programchef
Behandlar två nya programansökningar - ett video-/film-/serieprogram
och ett sketchprogram om nyheter.
Har inte prioriterat frågan om att sända på sommaren. Andra frågor har
varit viktigare för programrådet, t.ex. hur vi bättre ska kommunicera att
vi är en radiostation.
Uppmanar folk att fundera över om man vill bli sommarredaktör och
tipsa om att skicka in bidrag till reportagetävlingen.
Ett studiebesök på produktionsbolaget Munck har genomförts, med
cirka 8 deltagare. Det ska ha gått bra.
d) Ekonomichef
Inget meddelande.
e) Sekreterare
Alla terminens cirkelledare är nu utbildade. De flesta cirklar är anmälda,
men har haft vissa tekniska problem med Folkuniversitetets hemsida
och har ännu inte allas kontaktuppgifter.
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Alla cirkelledare ska ha fått, eller kommer få, mail med
inloggningsuppgifter från Folkuniversitetet. Håller på att sammanställa
ett mail med ytterligare information om hur man närvarorapporterar.
Kommer ha workshops 21-23 maj där cirkelledare kan få hjälp med sin
rapportering. Cirklarnas sista tillfällen är schemalagda 20 maj vilket
innebär att det finns några dagars marginal att rapportera in närvaro
innan sista sändningsdag 25 maj.
f) Reklamchef
Vakant.
g) Marknadschef
Vår merchandise har kommit! Vi väntar fortfarande på T-shirts. Alla
fakturor har även kommit, förutom den för T-shirten.
Har bokat in möte med Lindvalls 3 maj kl. 15 för att diskutera ett ev.
samarbete.
Har börjat jobba på reklamfilmen men det har ännu ingen hög prioritet.
Har börjat jobba med Sommaren är live.
h) Rekryteringschef
Har följt upp de som nyligen utbildats. De flesta har börjat sända
program, och Karin har kontakt med de övriga. Har ambitionen att
stötta valberedningen i att rekrytera poster till styrelse och
ledningsgrupp, men kommer förmodligen inte ha så mycket tid före
valborg.

i) Musikchef
Har inte fått någon klarhet i biljettförsäljningen inför Urbanklubben.
Förmodligen får alla köpa i dörren. Har blivit erbjuden att tävla ut ett
antal biljetter, men det måste ske snyggt eftersom det är olagligt att
lotta ut utan motprestation. Oscar sätter upp ett formulär dit vi kan
länka och där man kan fylla i sina kontaktuppgifter för att tävla.
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Meddelar att det förmodligen kommer vara en till Issa Vibe i samband
med V-Dalas taköppning.
j) Teknikchef
Kommer eventuellt inte hinna få igång den nya NASen innan
sommaren. Det nya och gamla systemet kommer löpa parallellt vid
nästa terminsstart istället.
k) Utbildningsansvarig
Senaste utbildningen gick bra. De justeringar av upplägg och gruppens
minskade storlek verkar ha fallit väl ut. En utbildning på engelska är på
gång. Det kritiska där handlar om att hitta en utbildare, som får sätta
ett datum.
l) Socialansvarig
Har haft möte med Fanny och spikat nästa radiofest till 5 maj.
Vårfesten kommer vara på radion, förhoppningsvis som knytis och
troligen 25 maj.
m) Dator- och streamingansvarig
Har intensiv period i skolan just nu och därmed mindre tid för radion.
n) Webbansvarig
Inget meddelande.
o) Nyhetsansvarig
Har kommit igång och fokuserar på rådande kårval. Framöver ett par
ministerbesök i Uppsala bevakas. Försökte använda en zoom men det
strulade med minneskortet.

Fixat redaktionsrum utanför studio 1. Kom gärna med pynttips!
Satt upp Soundcloudkonto där i varje fall senaste avsnittet ligger uppe.
Oscar tittar på hur man ska kunna länka snyggt till Facebook.
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Vill framöver göra videoinslag av nyheter, som ett bildspel med text på
1 minut. Ser gärna att sändare med olika kunskaper är med och bidrar,
och efterlyser hjälp med den tekniska biten. iMovie skulle exempelvis
kunna användas.
Har inte tecknat UNT-prenumeration ännu.
Meddelar att han har ett extrajobb, vilket innebär jobb cirka 4
ggr/månad. Detta nämndes inte under föregående styrelsemöte, men
Axel vill att styrelsen känner till det.
p) Programrådet
Diskuterar hur vi ska förmedla att vi är en radiostation snarare än ett
gäng poddar. Har satsat på att släcka bränder och meddelat alla om
Soundcloud-situationen.
q) VOS
Inget meddelande.

§8

Information: Rapport från SRS stormöte
Arrangerades av Radio Shore i Kalmar. Det var välorganiserat och kul
att prata med representanter från andra stationer. Det finns tankar om
att fortsätta samarbeta med Radio AF, eventuellt i form av utbyte av
program i våra tablåer.
SRS valberedningsmotion. En mer tydligt utsedd kontaktperson
behövs. Det här innebär att en SRS-ambassadör till valberedningen ska
utses från Studentradions styrelse.
Enligt förslaget ska en nomineringskvot läggas fram. Större stationer,
såsom Studentradion, har en på 2 st. Mindre stationer har 1. Om ingen
nominera sker inga större konsekvenser, men det är något som ska
strävas efter.
Frågan om arvodering för förtroendevalda i avsaknad av en
administratör godkändes, eftersom det handlar om tydliga och ringa
summor.

§9

Ansvariga till nästa radiofest 5 maj
Julia och Oscar väljs, och får fullt mandat att stänga efter kl. 04.
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§10

Diskussion: Rättigheter och avtal (uppföljning)
Studentradion kommer i fortsättningen endast närvara på Soundcloud
via nyheterna. Vi kommer istället satsa på Itunes, Mixcloud och Acast,
men samtidigt bli bättre på att samla alla program för lyssning på vår
hemsida.
Ett nytt poddavtal har inte tecknats eftersom vi först måste specificera
vilka regioner avsnitten ska finnas tillgängliga för. Det ska dock vara
klart till höstens sändningsstart.
Axel efterlyser ett förtydligande om hur det går till när program läggs
upp på Acast/Itunes. Oscar gör ett sånt inlägg i sändargruppen.
Hur ska våra lyssningsarkiv hanteras? Hur långt tillbaka ska det gå att
lyssna? Det finns fall där program i princip har utraderats i och med
Soundcloud-avständningen. En del program fanns på Soundcloud
innan möjligheten att lägga upp på hemsidan fanns. Är det inte
programmens egna ansvar att lägga upp på hemsidan? Det skulle
kunna gå att lägga upp i efterhand. Allt som varit i digital form finns
sparat i sändningsarkivet, främst för gamla sändares skull. Oscar har
meddelat alla som hört av sig att allt finns sparat om det vill ha. Men
det är inte vår prio att lägga upp det på hemsidan igen.
Gustaf föreslår att detta kommuniceras i sändargruppen, att det nämns
på medlemsmötet och att det förtydligas på hemsidan.
I samband med detta nämns hur vi ska hantera gamla program som
pratar om saker som Studentradion inte kan stå för.
Joel lyfter att poddhistorik från 2016 bör läggas in i iTunes för
lyssnarnas skull. Nya avsnitt läggs dock överst i listan, vilket skulle
förstöra ordningen. Beroende på vilken app man använder eller vilka
inställningar man har går det dessutom att lyssna på olika många
avsnitt, så för vissa skulle det inte göra någon skillnad. Bäst är om
varje enskilt program gör det. Joanna föreslår att de bästa “gamla”
programmen kan återuppladdas, kanske som egna spellistor.

§ 11 Beslut: Tillägg till poddningspolicy
Gustaf, Oscar och Joanna har gjort ett förslag till uppdatering som
skickats till samtliga styrelsemedlemmar.
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En stundtals livlig diskussion tar vid, bl.a. om upphovsrätt och vad vi
egentligen har rätt att publicera och inte. Det är märkligt att uppmana
till saker vi egentligen inte har rätt till. Gustaf menar att ett
podcastavtal kommer lösa de juridiska svårigheterna, men att själva
poddningspolicyn kommer tydliggöra vad som gäller och tydliggöra hur
vi ligger innanför gränsen för att åka dit igen. Innan det är klart befinner
vi oss dock i en gråzon.
Den nya policyn bör anslås på anslagstavlan och i sändargruppen
snarast.

●
●

●
●
§12

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna poddningspolicyn med följande
ändringar:
I policyn
Ändring i första meningen av punkt 2, som tydliggör att musik klipps
bort.
Att musiken ska klippas ner till 3-5 sekunder plockas fram i punkt 3, så
att det kommer först.
I motiveringen
I punkt två tas sista bisatsen bort. Återstoden av samma mening sätts
allra först.
Den gulmarkerade sista meningen under punkt 3 tas bort.
Beslut: Utdelning av merchandise
Hur gör vi med det som inte säljs? Moa är öppen för idéer hur det kan
användas. M
 erchen är budgeterad för ett år och därför behöver vi
använda upp det på ett år. Samtidigt är det bra att spara ett litet lager.
T-shirts och påse är påväg och är något vi kommer sälja, men utan
vinst. De som är intresserade av att köpa sweaters kan köpa av det
lager som finns (samtidigt som några exemplar lägga undan för
representation) och så småningom beställa inför en ny leverans.

Beslut: Varje sändare erbjuds en reflex, en sticker och ett sadelskydd.
Villkoret är att man är medlem. Resten får marknadschef mandat att
bestämma över. Styrelsemedlemmar får gärna ta med grejer på
mässor, studiebesök, till gäster och liknande, så länge det görs med
sunt förnuft.
§ 13 Övriga frågor
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Stadgeändringar. Gustaf presenterar ett förslag som ska skickas ut
inför kommande medlemsmöte. I stora drag tas medlemskap i UNR
bort, “närradio” byts ut till “radio” och några stadgar formuleras om och
byter plats. Av utskicket ska alla förslag på förändringar framgå.
Styrelsen finner ändringarna rimliga.
Det är bra om de nya stadgarna och alla policices läggs i en mapp på Y
snarast. Viktigt att alla sändare känner till att de finns och var de finns.
Jinglar. Joel nämner att innehållet i jinglarna behöver ses över med
tanke till vilka plattformar vi hänvisar till. Omformulering i stil med “vi
finns på studentradion.com och där poddar finns” föreslås.
§13

Nästa möte
Torsdag 3 maj kl. 17.15

§14

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Joel Sjölander

