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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-05-15
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Joanna Hellström, Levi Hielle, Moa
Peldán Carlsson, 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 Joanna Hellström som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Patrik Malmquist, Max Rune och Linus Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägget § 8 Beslut: Ansvariga till nästa
radiofest 25 maj

§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.
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§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Nyttjanderättsavtalet: Gustaf har inte varit i kontakt med några av
föreningarna ännu.

GDPR: Ett förslag om hur vi ska förhålla oss till detta finns. Arbetet
med detta är dock inte klart, men Gustaf kommer jobba med detta och
uppdatera policys den närmsta tiden.
Medlemsmötet: Styrelsen kommer ha en punkt på dagordningen med
information om uppdaterade policies, Soundcloud-situationen, GDPR
och nyttjanderättsavtal. Ett Facebook-event för mötet har skapats. Inga
frågor har kommit in, så dagordningen kvarstår enligt den i kallelsen.
§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
Kommer vara ledig fredag 18 maj. Joel och Joanna är på plats under
dagen och håller ställningarna.
Svenska Downföreningen var nöjda med sin inspelning av podcast hos
oss i måndags, och kommer förmodligen tillbaka.
Håller tillsammans med Joel på att testa teknik inför Sommaren är live.
Därför är det sladdar lite här och var. Vi kommer förmodligen kunna
sända det live, vilket är kul.
b) Ordförande
Har haft möte med revisorn Carl-Johan Engström. Allt är förberett inför
medlemsmötet. Kommer ha mer tid till att reda i nya GDPR-lagen och
nyttjanderättsavtalet efter medlemsmötet.
c) Programchef
Påminner om deadline för reportagetävlingen som är 18 maj.
Har varit med i färdigställandet av verksamhetsberättelsen inför
medlemsmötet. Redaktörerna har börjat med terminens utvärderingar
med programmen.
I samband med vårfesten kommer ett kombinerat blockhäng och
tävling genomföras. Varje block - samhälle, kultur/nöje, musik -
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kommer tävla mot varandra i olika lekar. Alla som känner tillhörighet till
ett block är välkommen att delta.
Håller på att se över programrådets uppstarts- och utvärderingsmallar.
d) Ekonomichef
Edward är frånvarande men meddelar att läget är under kontroll, och
han är tillsammans med Gustaf i kontakt med revisorn.
e) Sekreterare
Påminner om att det är dags att närvarorapportera. Instruktioner för
detta har skickats till alla cirkelledare.
Har tagit fram ett formulär i Google Forms, som Folkuniversitetet
godkänt. Det kommer göra utvärderingen enklare att hantera, vi slipper
pappersark och Word-dokument som ska skickas fram och tillbaka och
svaren landar istället i ett kalkylark i Google Drive.
Undrar om den här lösningen står i konflikt med den utvärdering som
programrådet gör varje termin, men så är det inte.
f) Reklamchef
Vakant.
g) Marknadschef
Mötet med Lindvalls ställdes in. Kan komma att tas upp när ny
reklamchef tillsatts. Har skapat Sommaren är live-event på Facebook.
Kommer framöver börja arbeta med en reklamfilm för Studentradion.
h) Rekryteringschef
Frånvarande, inget meddelande.
i) Musikchef
Planerar en ny Urban-klubb på V-Dala 9 juni. Kommer bli som en
festival med mycket lokala artister. Två små dansgolv, varav ett med
liveframträdanden. Facebook-event kommer under veckan och Levi
kommer framöver behöva hjälp att översätta det till engelska.
Den planerade livemixen nästa vecka hänger i luften. Inget nytt Issa
Vibe är planerat, på grund av den tilltänkta artisten var för dyr.
Kommer lägga musik på P3 och P5 i sommar, vilket känns kul.
j) Teknikchef

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-05-15

Kommer jobba med att få igång den nya NASen i början av juni, med
stöd av Patrik, Klaus, Oscar och ev. ny teknikchef.
k) Utbildningsansvarig
Frånvarande, inget meddelande.
l) Socialansvarig
Vårfesten den 25 maj kommer ske i form av knytis. Mer information
kommer i Facebook-eventet.
Studentradion kommer representeras av 4 tappra sändare i
Studentloppet den 23 maj.
m) Dator- och streamingansvarig
Är upptagen med B-uppsats, och har inget att tillägga förutom det Joel
sa under § 7j.
n) Webbansvarig
Håller på att jobba med en ny spelare på webben, det går framåt.
o) Nyhetsansvarig
Frånvarande, men meddelar att han håller på att se över kvaliteten och
upplägget på nyheterna. Inför hösten kan videonyheter och tätare
samarbete med andra program bli aktuellt.
p) Programrådet
Inget meddelande.
q) VOS
Inget meddelande.
§8

Beslut: Ansvariga till nästa radiofest 25 maj
Tanken är att festen inleds med häng i Gropen med buffébord inomhus
som Linus och Fanny ansvarar för. Sedan följer sedvanlig radiofest där
två ansvariga krävs.

Beslut: Styrelsen väljer Joel och Patrik som ansvariga, med Gustaf som
reserv.
§9

Diskussion: Fördelning av SRS-bidrag
För att Studentradion ska få SRS-bidrag krävs ett underlag med
medlemsantal och information om verksamheten men även en
redogörelse för vad bidraget ska gå till. Gustaf och Oscar har gjort en
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skiss med tre huvudpunkter som styrelsen resonerar kring och finner
lämpliga.
- Marknadsföring - merchandise och digital annonsering.
- Fortbildning - föreläsningar, studiebesök.
- Återinföra resebidrag till sändare för att göra reportage.
Följande punkter tas också upp.
- Nya datorer. Kan komma att köpas in våren 2019.
- Ny mjukvara. Operativsystemet Windows 10.
- Nytt sändningssystem. GSelector och Zetta strular då och då,
men det kan bero på hård- och mjukvaran.
Patrik och Joel ser över möjligheterna att uppdatera sändningssystem
och mjukvara och återkopplar vid nästa styrelsemöte.
§10

Diskussion: Val av stationschef
Oscar anställning går formellt ut 31 maj.
Om Studentradion står utan stationschef efter medlemsmötet kommer
någon tillförordnas på deltid under sommaren. Oscar tar fram en lista
med arbetsuppgifter, främst kommer det handla om uthyrningar.
Övriga arbetsuppgifter kommer delegeras till medlemmar i styrelse och
ledningsgrupp i mån av tid.
Om Studentradion står utan stationschef vid terminsstart k ommer
någon tillförordnas på deltid. Övriga arbetsuppgifter kommer delegeras
till medlemmar i styrelse och ledningsgrupp. Det här är ingen önskvärd
situation och resurser kommer därför läggas på att rekrytera en
permanent stationschef. Styrelsen vill dock inte ta ut något i förskott,
utan vill snarare försäkra sig om att vi vet vad som gäller om ingen ny
stationschef väljs vid kommande medlemsmöte.

§ 11

Övriga frågor
Adobe Audition. L
 evi lyfter frågan om han kan använda en av
Studentradions licenser eftersom redigering av ljudfiler ingår i hans
uppgifter. Studentradion har idag 11 licenser som alla används, men
styrelsen tycker det är lämpligt att ytterligare en köps in för detta
ändamål.

§12

Nästa möte
Tisdag 29 maj kl. 17.15

§13

Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Joanna Hellström

