Mötesprotokoll
Styrelsemöte 2018-09-26
Närvarande: Gustaf Aronsson, Petter Gage, Agnes Björk. Julia Bardh från §7b.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas 17.28.

§2

Val av
a) Ordförande
Gustaf väljs till ordförande.
b) Sekreterare
Agnes väljs till sekreterare.
c) Justerare tillika tidshållare
Petter väljs till justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Joel Sjölander, Axel Stjärnkvist, Linus Trygg och Erik Lindvall adjungeras till
mötet. Patrik från §7o.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns med tilläggen §10 Reklampolicy, §11 Budget för
kontorsmateriell, §12 Gemensamma kostnader för SRF och UF och §13
Ändring av programansökan.

§5

Tidigare protokoll
Föregående protokoll läses upp.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Vår motion till SRS årsmöte är färdigställd och inskickad till SRS och har även
skickats till Radio AF vilka har uttryckt förståelse för våra tankar.
Kostnaden för att registrera varumärket “Studentradion 98,9” är 2 000 kronor

för 10 år. Vi anser att det är en rimlig kostnad och att det bör göras.
§7

Meddelanden
a) Stationschef
Poddar laddas upp på Acast automatiskt när man laddar upp dem till iTunes.
Tar gärna emot förslag på jouruppgifter!
b) Ordförande
Allting inför quizet på Kalmar nation rullar på bra. Sidor på sociala medier har
skapats och en god kontakt är etablerad med kuratorerna på nationen.
Fortsatt uppdatera hemsidan, t.ex. med länk till Instagram och aktuella loggor.
Statsbidraget från SRS (c:a 200 000 kronor) hade uteblivit, det har förts över
efter påminnelse till kansliet.
c) Programchef
Tre nya program i tablån, dock är två av dem inte 100% bekräftade ännu.
Programrådet har beslutat att inte låta program heta “xx”-podden eftersom det
ger fel signaler.
Ett program har tagit upp med sin redaktör att stämningen inte är så god på
radion. När de har behövt hjälp har de fått “muttriga” svar och folk hälsar inte.
Vi som är mycket på radion bör ta mer ansvar och vara inbjudande.
d) Ekonomichef
Inga meddelanden
e) Sekreterare
Cirkelledarutbildning hålls den 16 oktober.
Börjat med cirklarna men det är svårt eftersom nya program kommer hela
tiden.
f) Reklamchef
Punkten “Reklampolicy”, i övrigt inga meddelanden.
g) Marknadschef
Redaktörerna bör uppmuntra sina program att skicka material till Moa som
kan användas för att marknadsföra programmen via Instagram och Facebook.

Affischer ska sättas upp. Jourer sätts på det.
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Klubb Urban på gång, Moa gör grafiskt material.
Har numera TeamViewer vilket underlättar enormt.
j) Teknikchef
Har inte längre TeamViewer så kan inte hjälpa till på distans med
teknikproblem.
Gatearna är installerade. Småjusteringar kvar och har inte hunnit utvärdera
ljudet ännu. Om program verkar låta märkligt så kan Petter kolla om det är
relaterat.
Styrelsen bör ta fram kostnadsförslag för att ytterligare förbättra ljudkvalitén,
t.ex. popfilter. Finns ett tidigare som Oscar T har gjort.
Varit kontakt med Amazon tillsammans med data-streamingansvarig.
Eventuellt tal om rabatt på backup i och med att vi är en ideell förening,
återkoppling eventuellt till nästa möte. Problem: Väldigt mycket backup finns
just nu så det viktiga måste sorteras ut.
Många program sparar jättemycket i filarean. Programchef via redaktörer
meddelar programmen. Vad som ska sparas och i vilket format bör även
nämnas i utbildningen.
Lagringen i studio 3 börjar bli full. Går att rensa!
k) Utbildningsansvarig
Inga meddelanden, se §9.
l) Socialansvarig
Fest 20/10, tema “Space”. Tolka fritt!
#bildungbier 27/9. Det gick inte att säkra en bokning på någon nation.
Det finns en hel del obetalda skulder i kassan. Många glömmer eller struntar i

att betala. Programrådet kan påminna sändare, annars blir det ingen rolig
fest.
m) Dator- och streamingansvarig
Lyssnat live, ibland har det sänts musik när det ska vara tyst. Ska tas upp i
teknikgruppen. Kan ev bli problem med STIM-gränser.
n) Webbansvarig
Inga meddelanden
o) Nyhetsansvarig
Ny redaktionsmedlem. Har haft uppstartsmöte, ska försöka få med eget
material varje gång och vara bättre på att uppdatera på sociala medier.
Tycker det vore bra med en marknadsförings-/kommunikationspolicy. Vad är
okej att använda/skriva etc?
En i redaktionen vill göra kulturnyheter t.ex. recensioner. Kan bli svårt att få
vettigt innehåll på 3 minuter samt att det snarare kan bli reklam. Såklart okej
om det knyter an till studentlivet och har ett allmänt nyhetsvärde. Frågan
lämnas över till Programrådet.
§8

Ansvariga till radiofest 20/10
Petter anmäler sig. En till ansvarig behövs.

§9

Utbildning 25/9–14/10
Utbildningen är igång med 25 st deltagare. Ändringen i upplägg fungerar bra.
Eftersom det varit problem med studiecirklarna diskuterades en ev. förändring
av upplägget, exempelvis att hela utbildningen blir en cirkel. Skulle dock
innebära mindre pengar till föreningen, det bör tas hänsyn till. Erik förbereder
alternativ på upplägg som styrelsen kan diskutera.
Brist på handledare! Erik kommer inte kunna vara på plats vid varje tillfälle.
Det finnas behov av att erbjuda uppsamlingstillfällen under utbildningen som
kan fånga upp folk som har missat något tillfälle så att de snabbare kan bli
examinerade sändare. Detta skulle även kunna vara bra för nya sändare med
radiovana sedan tidigare som skulle kunna gå en kortare version av
utbildningen. Är det möjligt med en distansvariant med videoinspelning av
föreläsningarna? Erik skapar lite kortare funderingar som kan tas upp senare.

§10

Reklampolicy

Diskussionen bordläggs och policyförslaget mejlas ut till styrelsen och
ledningsgruppen.
§11

Budget för kontorsmateriel
Vi behöver en tydlig avgränsning för vad som ingår i socialansvarigas budget
för kontorsmateriel/trivsel kontra budget för inköp av städmaterial och andra
trivselkostnader som inte faller under socialansvarigas ansvar.
Gustaf har stämt av med Edward och det går utmärkt att avsätta en del av
ordinarie budget till att köpa in städmaterial och t.ex. fika till utbildningen.

§12

Gemensamma kostnader för SRF och UF
UF och radion använder båda köket och det har inte funnits regler för
betalning så allt har hamnat på radions ekonomi. Socialansvariga har pratat
med UF som är med på att dela kostnaden, de vill ha en kalkyl som
socialansvariga arbetar med. Att tar detta ansvar gör att båda föreningar
bidrar lika mycket. Återkoppling nästa möte.

§13

Ändring av programansökan
Agnes anser att vi bör ta bort terminen i rubriken på programansökningarna
och istället lägga in det som en rad man själv fyller i. Agnes uppdaterar.
Förslag på att göra ansökan 100% digital och gå över till att använda formulär
på vår hemsida istället. Förhoppningsvis blir det smidigare att fylla i och
lättare att administrera. Gustaf gör ett utkast och presenterar på kommande
möte.

§13

Övriga frågor
a) Hemsidan
När man är inne på hemsidan och tittar får man gärna göra Max och/eller
Gustaf medveten om saker som saknas eller fungerar dåligt så att en
åtgärdslista finns och kan betas av kontinuerligt.

§14

Nästa möte
Onsdag 10/10 17.15.

§15

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Agnes Björk

______________________
Protokolljusterare
Petter Gage

