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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-09-12
Närvarande: Mårten Andersson, Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Agnes Björk
(t.o.m. § 11), Petter Gage, Levi Hielle och William Waldetoft.
§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 Petter Gage som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Patrik Malmquist, Max Rune, Joel Sjölander (t.o.m. § 9) och Linus
Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tilläggen § 12 Musiktimmar och § 13
DJ-utbildning.

§5

Tidigare protokoll
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Föregående mötesprotokoll läses igenom.
§6

Uppföljning av förra styrelsemötet

Fannys poddsamarbete. Gustaf har pratat med Fanny och
överenskommelsen är att hon producerar en serie poddar mot ett
arvode från konstmuséet. Studentradion lånar ut sina studios för
ändamålet, mot att vi nämns i poddarna och där de laddas upp.
Förslaget är inskickat till muséet.
Nyttjanderättsavtalet. Har skrivits på i befintligt skick av alla förutom
USTV. Det är giltigt till och med nyår, och kommer löpa vidare om ingen
ändring görs.
Sänt var det här. Anmälningssida är nu uppe.
Nya broschyrer. Har kommit och finns på kontoret.
Kickoff för styrelsen. Event för helgen 6-7 oktober finns på Facebook.
SRS årsmöte. Studentradions delegation består av Gustaf, Agnes,
Joanna, Patrik och Linus. Gustaf kandiderar till ordförande och Joanna
till vice ordförande.
Valvaka. Har genomförts av nyhetsredaktionen.
Adobelicens. Har köpts och är igång.
§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
Noterar att det i sedvanlig ordning är få sändare på radion, trots andra
sändningsveckan.
b) Ordförande
Ska på möte med Kalmars 3Q angående ett nytt quizsamarbete.
Koncept och datum ska diskuteras, och förslag på upplägg mottages
tacksamt. Förhoppningsvis blir det ett återkommande evenemang som
är välproducerat och marknadsförs väl.
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Har uppdaterat hemsidan med styrelseprotokoll, värdegrund och
stadgarna. Kan komma att utvecklas ytterligare.
c) Programchef
Programrådet är igång och uppstartsmöten med alla program på gång.
Efterfrågar uppdatering av tablån på hemsidan.
d) Ekonomichef
Ersättningen om 97 000 kronor från Folkuniversitetet har betalats in.
e) Sekreterare
Håller tillsammans med Folkuniversitetet på att sätta ett datum för
cirkelledarutbildning. Har samlat tio personer som behöver gå
utbildningen.
Kommer framöver anmäla alla höstens cirklar och tillsammans med
Erik se till att krockar likt den i våras undviks. Cirkelledarna ska sedan
få information via en Facebookgrupp på hur de ska rapportera närvaro.
f) Reklamchef
Hittar inte reklampolicyn som antogs december 2017. Robin och Oscar
som gjort den vet inte heller var den tagit vägen, men kan kanske
assistera med att komma ihåg några detaljer ur den. Har Studentradion
därmed någon reklampolicy för närvarande? William och Mårten
behöver göra en ny, kanske kan Robin och Oscar vara behjälpliga för att
sätta ramarna.
Ska uppdatera reklamblocken och ta bort gamla programs trailrar.
g) Marknadschef
Ej närvarande men meddelar att hon vill ha hjälp med att sätta upp
affischer. Det är en bra uppgift för jouren. Var ska de sättas upp?
Nationer och olika campus är en bra utgångspunkt.
William nämner att man får annonsera var som helst om universitetets
logga är synlig. Men får vi använda loggan hur som helst?
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Issa Vibe var roligt med mycket folk. Har skrivit kontakt med Gotlands
för tre Urbanklubbar till den här terminen, med satt budget. Datumen är
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26 oktober, 16 november och 30 november/1 december och hjälp med
affischering efterlyses. Moa kommer göra själva affischerna. DJ:s
behöver ocksårekryteras.
Förra veckans singel var bara 40 sekunder lång eftersom Levi råkade
klippa fel. Det verkar dock inte ha påverkat någon sändning.
j) Teknikchef
Har undersökt lagring via Amazon och det verkar lovande, men måste
få bekräftat att det inte finns några dolda avgifter.
Problemet med gatearna kvarstår, men får under mötet tips om att
koppla in så kallade fantomadaptrar.
Har pratat med TeamViewer och det verkar som om enda sättet för att
även Levi ska kunna använda sig funktionen är om ett Premiumpaket
köps för 400 kr/månad. Men det är fortfarande osäkert om det kommer
fungera, eftersom det inte är klart om det gäller för ytterligare en
användare eller dator. Levi är dock i stort behov av att använda
TeamViewer, så kanske kan Patrik och Petter dela på en istället? Eller
att de byts av på något sätt. Vi har dock ett x antal byten att göra
kostnadsfritt/år.
k) Utbildningsansvarig
Ej närvarande, meddelar att anmälan för utbildningen är uppe. Mårten
hjälper till med att posta på Facebook.
l) Socialansvarig
Behöver stämma av med Erik att de som går utbildningen får reda på
ölhänget efter andra utbildningstillfället.
m) Dator- och streamingansvarig
Fått många frågor från sändare rörande GSelector på sistone och lyfter
frågan om en repetition vore på sin plats. Eller en lathund.
n) Webbansvarig
Den nya webbspelaren är inte klar, men Max jobbar på det.
Tablån håller på att uppdateras men några koder stämmer inte. Tablån
ska delas av Agnes med alla i styrelse och ledningsgrupp på Drive i
Excelformat så att alla kan komma åt den och så att Max har den som
stöd för uppdateringar på webben.
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o) Nyhetsansvarig
Ej närvarande.
Gustaf har pratat med Axel och Julia om nyhetsklipp med ljud på
Facebook. Något som provats en gång, föll väl ut och ska göras mer
regelbundet.
p) Programrådet
Inget meddelande.
q) VOS
Uppmuntrar alla att komma på öppet hus.
Gustaf har gjort en lista över alla sändare där det syns vilka som har
blivit medlemmar för terminen. Dokumentet delas med styrelse och
ledningsgrupp.
§8

Radiofest 20/10
Tema ännu hemligt.
Ingen anmäler sig som ansvarig, varpå frågan bordläggs till kommande
möte.

§9

Utbildning 25/9 - 14/10
Nytt för terminen är att musiktillfället är redan första dagen,
tillsammans med Mårtens introduktion och Att tala i radio. Dessutom
ordnas gemensamt ölhäng efter andra tillfället.
Andra helgpasset krockar med styrelse och ledningsgruppens kickoff,
men eftersom den senare slutar vid lunchtid ska det inte påverka.
För att examineras kommer man behöva boka in en tid för inspelning
under allra sista helgpasset.
Några uppdateringar behöver göras på kurssidan hos Folkuniversitetet.

§10
-

Motioner till SRS årsmöte
Handlingar till mötet gås igenom.
Förslag på budget för 2019. Förändringar är den nya
medlemsregistertjänsten e-Bas, sänkt lokalhyra (flytt till Göteborgs
Närradios lokaler), samt ett skifte i hur lokalbidragen delas ut (samma
summor, men annan praxis). Detta skifte bör gynna oss.
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-

-

Proposition ang. inköp och användande av e-Bas. Kommer innebära en
ganska stor kostnad, men är av stor vikt i och med GDPR:s krav på
säkra medlemsregister. Det kommer kosta 73 650 kronor första året,
därefter 43 750 kronor per år. Frågan lyfts - vad kostar det idag? Hur
stor ökning är det? (Ordf. anm.: Har granskat budgeten och sett att det
inte betalas för något system i nuläget.)
Verksamhetsplanen gås igenom av de som åker till årsmötet.
Linus föreslår att motionera för att ändra systerstationssystemet och
göra det rullande, istället för låst till en station. Vårt samarbete med
Radio AF har varit givande, men det skulle vara spännande att få utbyte
med andra stationer..
Det vore intressant att lägga fram motionen för att se hur den bemöts
av stationerna och vad folk tycker. Alternativt att föra upp det som en
punkt på dagordningen för diskussion.
Delegationen pratar vidare om detta och beslutar om motion eller
diskussionspunkt. Motionsstopp 21 sep.

§11

Diskussion om frekvensen 98,9
Stationen Pop & Rock har köpt frekvensen (de har köpt vår utrustning) heter nu Popstar 98,9. Egentligen inget problem att de sänder på vår
frekvens, men det kan vara bra att se över trademark kring namnet
“98,9”. De har nämligen ringt från Popstar och frågat om vi fortfarande
sänder.
Frågan väcks: Ska vi ha kvar vårt namn? Finns det en risk att vi blandas
ihop? Är det ett problem kan vi antingen ta bort “98,9” eller ta
trademark på namnet. Mårten kollar upp vad det senare kostar.
Medlemmarna invände inte höstterminen 2017 mot att behålla
beteckningen “Studentradion 98,9”, men det är möjligt att många var
under föreställningen att ingen annan skulle ta över frekvensen. Nu har
det skett. Vi väntar och ser om 98,9 blir ett problem på sikt. I sådant fall
får en framtida styrelse överväga rebranding.

§ 12 Musiktimmar
Frågan uppstod i början av terminen om vilka timmar musik ska spelas,
med tanke på STIM. Petter vill veta vad som gäller. Enligt Patrik står
det i taskmanagern att det är musik kl. 14-22, alltså när vi inte sänder.
Men det finns också uppgifter om att Oscar lagt in en spärr kl. 00-06.
Varför inte 22-14? För att vi inte vill att det ska vara tyst om folk råkar
börja lyssna.
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Musik ska alltså spelas 06-14 och 22-00. Det är värt att fundera på om
vi därför ska säga att vi sänder hela dagen. Dessutom är musiken ofta
gammal, och det kan underlätta för STIM-pengarna om vi blandar in en
större andel ny musik. En annan fråga är om det ska vara tyst eller inte
på helgen.
§ 13 DJ-utbildning
Vore kul att erbjuda eftersom det kan bredda vår verksamhet med
klubbar på exempelvis nationer/SÄL/Kulturnatten eller DJ-set live i
radion. Utbildningen skulle eventuellt kunna göras som en studiecirkel i
samarbete med Folkuniversitetet, med en kursavgift.
Inköp av mixerbord kan göras för cirka 18 000 kr. Det är en så pass
stor utgiftspost så det måste beslutas om vid nästa medlemsmöte. Det
är dock en “säker” investering som inte kommer tappa så mycket i
värde.
Redan nu kan däremot ett testtillfälle ordnas där Levi tar med sitt
privata mixerbord, antingen för våra sändare eller internt i styrelse och
ledningsgrupp.
§14

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§15

Nästa möte
Onsdag 26 september kl. 17.15.

§16

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Petter Gage

