Protokoll

Styrelsemöte 2018-05-29
Närvarande: Gustaf Aronsson, Joanna Hellström, Linus Trygg, Petter Gage, Mårten
Andersson, Linus Sjölander, Patrik Malmquist, Levi Hielle (till §8b), Agnes Björk,
Moa Peldán Carlsson, Oscar Tranberg, Max Rune (till §8c), Axel Stjärnkvist (till §8c).
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2

Val av
a) Ordförande
Mötet valde Gustaf Aronsson till mötets ordförande.
b) Sekreterare
Mötet valde Moa Peldán Carlsson till mötets sekreterare.
c) Justerare tillika tidshållare
Mötet valde Oscar Tranberg till justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Mötet adjungerade
● Linus Trygg
● Patrik Malmquist
● Agnes Björk
● Mårten Andersson
● Petter Gage
● Max Rune
● Axel Stjärnkvist

§4

Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen med tillägg av
§10 Diskussion: Sommaren är Live.

§5

Tidigare protokoll
Gustaf gick igenom det protokollet från senaste styrelsemöte.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Vi väntar fortfarande på svar gällande att få ytterligare en licens för Adobe
Audition till musikchefen, dock är detta inte ett stressande problem i nuläget.

§7

Meddelanden
a) Stationschef
Har jobbat vidare med ljudbokskvinnan.
Tackar för sin tid som stationschef.
b) Ordförande
Hela presidiet har inte justerat protokollet från medlemsmötet, men det
kommer att ske inom kort.
Kommer att hålla koll på sin mail och fixa med allmänna radiogrejer under
sommaren, så hälsar att det bara är att höra av sig om det skulle vara något.
c) Programchef
Har annonserat vinnaren av reportagetävlingen på vårfesten som var
Angelica
Gradin. Har haft det sista mötet, snart har redaktörerna haft sina sista
utvärderingsmöten. Allt är på sin plats med andra ord.
Påminner om att alla program ska maila programchefen huruvida man ska
fortsätta sända till hösten eller inte och rangordna önskning av tid. Info om
detta finns i sändargruppen.
d) Ekonomichef
Inget att meddela.
e) Sekreterare
Är inte närvarande men hälsar genom ordförande att 32 av 35 cirklar är
signerade och resterande är på gång. Ska vara klara till Folkuniversitetets
deadline 10/6. Samma sak gäller för utvärderingarna.
Kommer vara i Uppsala 3/6 till 14/7 och finns till hands kvällar och helger om
det skulle behövas.
f) Reklamchef
Inget att meddela.

g) Marknadschef
Fortsätter arbetet med SÄL. Ska påbörja arbetet med en reklamfilm inför
hösten.
h) Rekryteringschef
Är inte närvarande men hälsar genom ordförande att att hon kommer att
skriva en överlämning till efterträdande rekryteringschef.
i) Musikchef
URBAN ska ha klubb 9/6 på V-dala nation, allt är klart inför detta.
Förmodligen kommer URBAN att bli en egen klubb på Gotlands nation till
hösten och framåt. Det kommer isåfall ligga på URBAN som koncept, och inte
på Studentradion. Studentradion kan komma att få sponsra eventuella
evenemang isåfall. Kan även bädda för eventuella dj-skolor.
j) Teknikchef
Ska börja jobba med NAS:en nästa vecka.
Tackar för sin tid som teknikchef.
k) Utbildningsansvarig
Är inte närvarande och hälsar genom ordförande att han inte har några
meddelanden.
l) Socialansvarig
Vårfesten blev väldigt lyckad. Studentloppet har även det gått bra. Ska sätta
sig och skriva överlämning till sina efterträdare. Tackar för sin tid.
m) Dator- och streamingansvarig
Ska bli roligt att jobba med NAS:en.
n) Webbansvarig
Jobbar vidare med spelaren på hemsidan.
o) Nyhetsansvarig
Är nöjd med arbetet under terminen. Har börjat jobba med ett
ledningsdokument för nyheterna där det är tydligt hur man ska arbeta.
p) Programrådet
Inget att meddela.
q) VOS

Inget att meddela.
§8

Val av:
a) Nyhetsansvarig
Axel Stjärnkvist kandiderade till nyhetsansvarig för ämbetsperioden HT18 och
VT19.
Axel berättade att han bland annat kommer att fortsätta arbetet med en mer
kvalitativ nyhetssändning om han blir vald.
Styrelsen valde att välja Axel Stjärnkvist till nyhetsansvarig för
ämbetsperioden HT18 och VT19.
b) Socialansvarig (3 st)
Joanna Hellström och Joel Sjölander kandiderade till socialansvariga
ämbetsperioden HT18 och VT19.
Joel berättade att han söker posten för att han gärna ser att det är fortsatt
trivsamt att vara på radion och skulle även arbeta med relationen till UF om
han blir vald.
Joanna berättade att hon söker posten för att hon vill värna om den sociala
miljön på radion och vill uppmuntra sändare att ta en mer aktiv del i de sociala
evenemangen på radion om hon blir vald.
Styrelsen valde att välja Joanna Hellström och Joel Sjölander till
socialansvariga ämbetsperioden HT18 och VT19.
c) Redaktör (4 st)
Tea Unnebäck, Fanny Svärd och Hanna Schück kandiderade till redaktörer

för
ämbetsperioden HT18 och VT19.
Tea Unnebäck berättade att hon söker posten för att hon anser att den
tidigare mandatperioden utvecklat henne som person och hon vill fortsätta
forma hur radion ska låta.
Fanny Svärd berättade att hon söker posten för att det känns som ett naturligt
nästa steg för hennes utveckling på radion. Vill utveckla och bidra till
kvalitetsutvecklingen på radion.

Hanna Schück berättade att hon söker posten för att det känns som ett bra
nästa steg. Hon skulle vilja bidra till radions arbete i stort och tycker att arbetet
med kvalitetssäkring är viktigt och verkar kul.
Styrelsen valde att välja Tea Unnebäck, Fanny Svärd och Hanna Schück till
redaktörer ämbetsperioden HT18 och VT19.
§9

Diskussion: Inför HT18
Höstens sändningsstart är 3 september 2018.
Aktuella överlämningar ska fixas innan sommaren, måste vara gjort innan
sändningsstart. Behöver man hjälp eller stöd i arbetet finns ordförande
tillgänglig.
Styrelse och ledningsgrupp kommer att ha en kick-off i samband med
sändningsstarten.
Öppet Hus planeras preliminärt till vecka 38. Sändarkonferensen planeras
preliminärt till vecka 37.
Finns en idé att tidigarelägga utbildningen under höstterminen, exempelvis en
vecka efter Öppet Hus. Ordförande kommer att ta upp frågan med
utbildningsansvarig.

§10

Diskussion: Sommaren är Live
Det behövs fler som hjälper till. Oscar kommer att skriva ut i styrelse och
ledningsgrupp över roller som behöver fyllas.

§11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12

Nästa möte
Nästa möte planeras preliminärt till torsdagen 30/8 17.15.

§13

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

___________________
Ordförande

___________________
Sekreterare

____________________
Justerare

Gustaf Aronsson

Moa Peldán Carlsson

Oscar Tranberg

