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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-10-10
Närvarande: Mårten Andersson, Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Agnes Björk,
Petter Gage, Levi Hielle och William Waldetoft.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.19.

§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 Mårten Andersson som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

Adjungeringar
Joanna Hellström, Joel Sjölander och Linus Trygg adjungeras till
mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägget § 12 Valberedning till SRS.

§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Utbildning. Trailerverkstan har genomförts, men en lärdom därifrån är
att rekrytera handledare i mer god tid. Handledarna behöver dessutom
inte vara medlemmar ur nuvarande styrelse eller ledningsgrupp, utan
kan vara sändare eller f.d. sändare som har koll.
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Budget för kontorsmateriel. Har fastställts, vilket innebär att pengar för
städartiklar, fika och kaffe till utbildningen går under ordinarie budget.
För inköp under denna post finns en handkassa hos stationschef.
Gemensamma kostnader för SRF och UF. Kalkyl för UF:s kostnader
fylls i efter nästa stora inköp, dvs efter nästa fest.
§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
Inget meddelande.
b) Ordförande
Uppdaterat hemsidan här och var för att göra den mer användarvänlig.
Är ett löpande arbete och förslag på förbättringar mottages gärna.
Vill få in en rutin att meddela tid för nästa styrelsemöte på Facebook
direkt efter innevarande samt i veckobrevet.
En sammanställning av diskussionerna som fördes på kickoffen ska
skickas ut på mail till samtliga i styrelse och ledningsgrupp som
underlag för framtiden.
c) Programchef
Terminsplanering pågår. Tävlingen kommer handla om trailers och
fortbildningen ska vara radiorelaterad för att visa på goda exempel att
att sända live.
Det verkar ha skett ett missförstånd gällande Fannys poddserie, där
Studentradions utgångspunkt varit att hyra ut våra studios gratis mot
marknadsföring i själva poddarna. Nu har en programansökan kommit
in, men styrelsen tycker det vore problematiskt att ta in materialet i
tablån eftersom Fanny får betalt av konstmuseet för att producera det
och att det primärt var tänkt som en podd. Det är viktigt att vara
konsekvent och för framtida liknande uthyrningar ska det göras
tydligare vad som gäller. William och Mårten ser över detta.
d) Ekonomichef
I och med att alla statsbidrags- och studiecirkelspengar nu äntligen har
kommit in på vårt konto har föreningen det gott ställt i termer av kassa.
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e) Sekreterare
Cirkelledarutbildning tisdag 16 oktober med 14 anmälda. Kommer se
till att anmäla klart höstens cirklar i samband med detta och bjuda in
till ett första tillfälle på radion för de som vill ha hjälp med
rapporteringen.
Ska ladda upp mötesprotokoll på hemsidan och uppdatera
anslagstavlan med nya bilder. Mårten sätter en jour på att tillsvidare
göra en lista med namn och kontaktinformation.
f) Reklamchef
Vill få fler program att göra trailers. Det är obligatoriskt men en princip
som ofta frångås. William tror ointresset kan bero på att trailers bara
hörs live. Kanske kan vi göra dem mer synliga på sociala medier?
Joanna har idén att bjuda in till trailerverkstad.
Spånar också på att göra nya jinglar för Studentradion, eftersom
många är gamla. Idén kommer om att göra en särskilt jingel för
veckans singel.
g) Marknadschef
Inte närvarande, inget meddelande.
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Event för nästa Urbanklubb den 26 oktober är uppe och marknadsförs
väl på Facebook och med affischer.
j) Teknikchef
Ett brus som hörs ut i sändning har upptäckts. Petter har felsökt och
pratat med tillverkarna av gatearna. Felet kan ligga i att vi inte kopplat
in så kallade pre amps. Dessa tar dock ett par dagar att installera, så
tillsvidare är gaten avstängd.
Har fått besked från Amazon om att lagring via deras tjänst kostar 0,45
dollar/Gb. Det gäller både för upp- och nedladdning och kommer
innebära en ganska hög månadskostnad. Dropbox har förmodligen ett
billigare alternativ på 15 Euro/månad. Petter och Patrik inväntar
slutgiltligt besked från dem.

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-10-10

Någon har av misstag flyttat filarean till annan mapp, och Petter
arbetar just nu med att på bästa sätt kopiera tillbaka alla filer.
k) Utbildningsansvarig
Inte närvarande, men undrar om datum för nästa utbildning och om de
som har varit handledare under pågående utbildning har någon
feedback. Frågorna bordläggs till nästa möte.
l) Socialansvarig
Planerar inför radiofesten för fullt. Därefter väntar planeringen inför
SRP.
m) Dator- och streamingansvarig
Inte närvarande, men meddelar att han håller på att undersöka
backup-mappen på NASen där något verkar krångla.
n) Webbansvarig
Inte närvarande, men meddelar att nya webbspelaren snart är redo för
publicering.
o) Nyhetsansvarig
Inte närvarande, men meddelar att nyhetsredaktionen fått ytterligare
tillskott av en sändare. Jobbar vidare på att sätta rutiner för
marknadsföring av varje veckas avsnitt och har skrivit ett utkast till
programansökan för ett längre nyhetsprogram nästa termin.
§8

Ansvariga till radiofest 20/10
Mårten anmäler sitt intresse att tillsammans med Petter vara ansvarig.

§9

Förslag på reklampolicy (diskussion utifrån bilaga i kallelse)
Den tidigare reklampolicyn har försvunnit mystiskt varpå William tagit
fram ett nytt förslag. Petter säger att den gamla å andra sidan kan
finnas kvar i någon backup.
Det nya förslaget föreslår möjligheten för program att anpassa
reklamblocken, bland annat för att marknadsföra en specifik klubb eller
quiz som görs i samarbete med Studentradion. Dessa spotar ska
därför vara gratis.
William föreslår även en kraftig sänkning av priset för övriga
reklamspotar, i tron om att de befintliga priserna var gamla kvarlevor
från tiden vi sände på FM-bandet. Joanna upplyser att priserna
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uppdaterades i årsskiftet och alltså är de som föreslogs i den för
tillfället borttappade policyn.
Är det priset för reklamspotar som gör att vi inte har fler företag som
vill marknadsförs sig hos oss? Kanske handlar det snarare om att vi
inte hör av oss till dem.
Petter lyfter frågan om vi ens behöver skriva vad reklamspotar kostar
på hemsidan. Kanske räcker det att skriva att vi är ett billigt alternativ
och att man kan kontakta oss för offert. I så fall behöver det bli enklare
att komma i kontakt med oss via hemsidan.
William tycker det skulle underlätta att veta hur många lyssnare vi har.
En funktion som räknar lyssningen via vår hemsida finns men har
inaktiverats. Poddarna har vi något bättre koll på, och framöver
kommer vi även kunna se streams från Itunes.
Beslut: Petter letar efter den försvunna reklampolicyn och beroende på
om den hittas eller inte fortsätter William arbetet med policyn. Gällande
hemsidan lägger Gustaf lägger upp en reklamknapp och Mårten ser
över möjligheten att aktivera räknaren för lyssning. Övriga frågor
bordläggs.
§10

Inköp av popfilter (diskussion utifrån bilaga i kallelse)
Petter redogör för de båda alternativen. Nuvarande popfilter är inte
anpassade för studiomiljö och de nya kommer ge stor effekt för
ljudkvaliteten.

Beslut: Styrelsen ger Petter mandat att köpa in ett Håkan-popfilter.
Faller det väl ut får Petter mandat att köpa in resterande.
§11

Utkast på digital programansökan (diskussion utifrån länk i kallelse)
Gustaf visar upp ett utkast som kommer underlätta både för sändare
och programchef i glappen mellan terminerna. Det är även bra att ha
två separata formulär för ansökningar inför vår- respektive hösttermin,
och tydliggöra vilket formulär som gäller för helt nya program.
Förslaget kommer skickas vidare till programrådet för vidareutveckling.
Agnes efterfrågar funktion att kunna spara ner formuläret och det är
möjligt både som bekräftelsemail och som pdf. Agnes görs till
administratör på hemsidan.
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Alla i styrelsen ska ha koll på sitt inlogg till hemsidan. Har man inte det
kan en vända sig till Mårten som återställer lösenordet.
§ 12 Valberedning till SRS
Det behövs kandidater till valberedningen inför SRS årsmöte som äger
rum nu i helgen den 13 oktober. 3 personer behövs. Ledamöter i
Studentradions styrelse och ledningsgrupp uppmanas överväga att
söka.
§13

Övriga frågor
Joel lyfter samarbetet med Lindvalls som låg på bordet i våras. William
kollar med Moa vad som hände med det.

§14

Nästa möte
Onsdag 24 oktober kl. 17.15.

§15

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.48.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Mårten Andersson

