Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-10-24

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-10-24
Närvarande: Mårten Andersson, Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Petter Gage,
Edward Sigfridsson, William Waldetoft.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.39.

§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 Edward Sigfridsson som mötets justerare tillika
tidshållare.

§3

Adjungeringar
Joanna Hellström, Patrik Malmquist och Fanny Svärd (fr.o.m. § 8)
adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tilläggen § 8 Sändningsstoppet o
 ch §
 9
Nästa utbildning och § 7p) SRS.

§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Ansvariga till radiofest. Gustaf fick hoppa in med kort varsel till helgens
fest. Får man som ansvarig förhinder är det bra om det meddelas så
tidigt som möjligt.
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Reklampolicyn. Petter har hittat en äldre version men enligt William är
det inte den senaste. Den kan dock vara användbar i det fortsatta
arbetet med policyn.
Reklam på hemsidan. Fliken har flyttats till “Kontakt” men i övrigt har
inga andra åtgärder gjorts. I och med att det fortfarande finns problem
med sidans layout som måste lösas först.
Inköp av popfilter. Petter har mailat tillverkaren av Håkan-modellen
utan svar och funderar därför på att köpa det andra alternativet istället.
Digital programansökan. Programrådet har kommit med en del
feedback och formuläret kommer vara redo att användas till nästa
termin. Agnes programchefskonto har fått administratörsrättigheter på
hemsidan.
§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
Har arbetat med att släcka bränder efter de senaste dagarnas
teknikstrul.
Uppmanar de i styrelse och ledningsgrupp som inte har inlogg till
hemsidan att höra av sig - alla ska kunna logga in.
Har bokat in ett möte med en person som kontaktat oss, är intresserad
av Studentradion och vill besöka våra studios.
b) Ordförande
Har haft mycket på sitt bord på sistone. Ska framöver jobba med att ta
fram podcastavtal för musikprogram på Itunes samt ett
anställningskontrakt för Mårten.
c) Programchef
Ej närvarande, men hälsar att tre nya program är påväg in i tablån:
● “Tempo Tropical”, om karibisk musik.
● “En bra historia”, om historia.
● “Förfesten”, om fest och uteliv.
En del program följer inte reglerna kring prators längd och när
reklamblocken ska in. Agnes påtalar det för berörda program, och i
förlängningen kan även Mårten kopplas in.
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d) Ekonomichef
Meddelar att vi för tillfället har en god likviditet. Årets bokföring är
skickad till revisorn inför medlemsmötet i december. Kommer påbörja
arbetet med nästa års budget snarast.
e) Sekreterare
13 nya cirkelledare har utbildats och nu ska höstens cirklar sättas ihop,
se mer under § 13.
Det är hög tid att anslagstavlan uppdateras. Uppmanar alla i styrelse
och ledningsgrupp att skicka en bild på sig själv mot vit bakgrund.
f) Reklamchef
Ej närvarande, men hälsar att måndagens spelkväll blev lyckad.
Meddelar också att Lindvalls inte svarat.
William arbetar vidare med reklampolicyn utifrån utkastet och tidigare
versioner. Gustaf erbjuder stöd i det arbetet.
g) Marknadschef
Ej närvarande, inga meddelanden.
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Ej närvarande, men påminner om Urban-klubben på fredag. Ska sättas i
kontakt av Gustaf med Radio AF angående DJ-utbildning.
j) Teknikchef
Ber alla kontakta Petter om de saknar dokument som funnits på
datorerna tidigare. De kan nämligen ha flyttats men går att ta fram om
så önskas.
Någon eller några har rört ljudkortet i studio 3 vilket påverkat
ljudnivåerna. Har informerat i sändargruppen om att det är strikt
förbjudet och satt upp varningsskyltar. Det är viktigt att alla sändare vet
vad som gäller och hur de ska göra (och INTE göra) om de vill justera
ljudvolymer.
Meddelar att han kommer vara otillgänglig fredag-tisdag och följande
torsdag-söndag.
k) Utbildningsansvarig
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Ej närvarande, men har tagit fram förslag på utbildningsdatum, se § 9.
l) Socialansvarig
Radiofesten var trevlig men Joanna och Joel vill öka deltagandet och
utveckla nya sätt att komma i kontakt med nya sändare, kanske genom
ett separat mailutskick. Dessutom behövs rutiner för kommunikationen
mellan utbildningsansvarig och socialansvarig, så att nya sändare får
så goda förutsättningar som möjligt.
Ekonomikums intendent Peter Götlind hade inte meddelats om festen,
något stationschefen brukar göra men som Mårten inte fått veta i sin
överlämning. Det löste sig den här gången, men även här behövs
rutiner.
m) Dator- och streamingansvarig
Har tittat igenom backupen och konstaterar att det saknas en
systematik för hur program döper sina filer. Skulle underlätta eftersom
det i nuläget är svårt att hitta ett specifikt program. Ett enkelt system
för detta kan utvecklas och kanske implementeras redan i samband
med nästa utbildning.
n) Webbansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
o) Nyhetsansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
p) SRS
Ny punkt, som kommer innehålla meddelanden från Gustav i egenskap
av SRS-ambassadör.
§8

Sändningsstoppet
Petter ger en dragning av de senaste dagarnas teknikstrul. Det började
i söndags då stationen var utan internet. Det kom tillbaka under
måndagen, men redan på tisdagen försvann det igen i samband med
att hela Ekonomikum var utan el några timmar. Därefter gick det inte
att streama på hemsidan. Under onsdagen kom det igång igen några
timmar, men problemet har kommit tillbaka. Felet ligger förmodligen
hos webbspelaren som har fel länk inlagd, Max är inkopplad för att det
ska åtgärdas så snart som möjligt.

§9

Ny utbildning
Erik har tagit fram två förslag för nästa omgång av Sänt var det här.
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Beslut: Styrelsen beslutar att förlägga utbildningen med start 13
november och slutdatum 2 december.
Anmälningssida ska sättas upp så snart som möjligt.
§10

Samarbete med Uppsala konstmuseum
Fanny arvoderas av Konstmuseet vilket inte faller i linje med
Studentradions värderingar. Men detta uppstod på grund av bristande
kommunikation och rutin, bland annat om huruvida det skulle sändas i
tablån eller inte.

Beslut: Fanny tillåts sända 3-4 avsnitt i tablån om Konstmuseets
föredrag. De läggs upp som poddar i våra flöden och länkas via
Konstmuseets hemsida.
Det här är ett specialundantag och hädanefter följer vi våra rutiner för
1) föreningsprogram 2) hyra av studio. Enskilda sändare kan inte
erhålla kompensation eller sponsring relaterat till deras sändningar på
Studentradion.
Eventuella undantag måste godkännas av styrelsen.
§11

Rapport från SRS årsmöte*
Studentradions representanter ser tillbaka på en givande helg och
framhåller vikten av ha utbyten med andra stationer. På årsmötet togs
beslut om att köpa in Ebas - ett nytt system för medlemsregister.
Studentradions motion om roterande systerstationer antogs.
Dessutom valdes ny styrelse och valberedning för 2019, där
Studentradion kommer vara väl representerade.

§12

Fortbildning med Radio Shore
Ett konkret utbyte skulle vi kunna ha med Radio Shore i Kalmar som har
en väl utvecklad nyhetsproduktion. Deras stationschef kan tänka sig
hålla en workshop hos oss och har satts i kontakt med Axel för att
sätta detaljerna. Det är bra om datumet sätts med tanke på
programrådets andra planerade fortbildning, och för det är Google
Calender ett bra verktyg. I utbyte skulle vi kunna bidra med kunskap
och tips gällande teknik, men det får framtiden utvisa.

§13

Rutiner för studiecirklar
Folkuniversitetets krav på att en studiecirkel ska bestå av minst tre
personer som utför redaktionellt arbete tillsammans gör att flera av
Studentradions små program inte kommer kunna anmälas som cirkel.
Ett större arbete med att se över hur det arbete som sker på
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Studentradion varje termin kan översättas till studiecirklar behöver
göras. Julia, Gustaf och Mårten bildar en arbetsgrupp för det.
Det poängteras även vikten av att alla som är med i en studiecirkel
faktiskt känner till det, och att man regelbundet reflekterar över vad
man lär sig. Dessutom ska sekreterare och utbildningsansvarig
koordinera arbetet med studiecirklarna.
§ 14 Rekrytering av stödmedlemmar
Att bli stödmedlem är en gratis och relativt liten insats för den enskilde
individen men som betyder mycket för föreningen då det genererar mer
ekonomiskt bidrag. Studentradion behöver jobba mer för att få fler
stödmedlemmar. Tillsvidare ber styrelsen Mårten att göra ett inlägg om
detta på Facebook som kan delas.
§15

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§16

Nästa möte
Onsdag 7 november kl. 17.15.

§17

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20.05.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Edward Sigfridsson

