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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-11-07
Närvarande: Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Petter Gage, Levi Hielle Bergström,
William Waldetoft (t.o.m. § 9).
§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 Levi Hielle Bergström som mötets justerare tillika
tidshållare.

§3

Adjungeringar
Joanna Hellström, Max Rune, Joel Sjölander (t.o.m. § 9), Axel
Stjärnkvist och Linus Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tilläggen § 9 Medlemsvärvning och § 10
Vinst av biljett.

§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Sändningsstoppet. L
 äget är nu under kontroll och vi sänder som
vanligt, men det är fortfarande oklart varför både nätet och hemsidan
krånglade samtidigt. Nätfelet låg hos Ekonomikums server, och
personalen där var mycket hjälpsamma. Vi skulle kunna flytta över vår
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server till våra lokaler, men det krävs mycket jobb och plats, så det är
inget vi prioriterar. Det skulle heller inte innebära några egentliga
fördelar. Petter har börjat skissa på en handlingsplan för hur liknande
händelser ska hanteras, och av vem, inför framtiden.

Utbildning. Anmälningssidan är uppe. Se mer under §
 8 Utbildning.
SRS Årsmöte. S
 e § 7p. Meddelanden SRS
Utbyte Radio Shore. Axel och José från Radio Shore har kontakt men
inte kommit längre i utbytet kring nyhetsproduktionen. Kanske kommer
det största utbytet ske mellan just Axel och José.
Studiecirklar. Terminens cirklar är ännu inte anmälda i väntan på att vi
ska se över vilka cirklar som ska anmälas. Folkuniversitetet är
införstådda med att det är en process som får ta tid. Petter för fram
idén att sekreteraren ska ha ett eget inlogg till Studieservice så hen kan
hålla ett öga på närvarorapporteringen.
Rekrytering av stödmedlemmar. Se §
 9 Medlemsvärvning.
§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
Ej närvarande. Sista sändningsdag är satt till 14 december. Förslag på
sändningsstart är 14 januari. Det är dock sista veckan på höstterminen,
så många kan ha mycket annat att göra. Veckan skulle också kunna
användas till tekniska uppdateringar av olika slag.
Den nyligen upphittade reklampolicyn ska skickas till Annie eller Oskar,
för att låta dem bedöma om det är deras version eller inte.
b) Ordförande
Pushar för att fler ska börja använda Google Calendar. Ska skicka
inbjudan till allas ämbetsmail så man kan dela sina kalenderposter.
Arbetet med musikpodcast-avtalet ligger just nu på is.
Det senaste quizet var trevligt, förmodligen kommer ytterligare ett
tillfälle den här terminen.
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c) Programchef
Ej närvarande.
Studiebesök på Vetenskapsradion är inbokat 28 november, ett event
kommer i dagarna.
Några nya program har velat ha samma tablåtid eftersom det inte har
framgått att de redan är avsatta för ett annat nytt program. Agnes har
därför tagit fram en skylt som kan sättas upp i tablån på de tider som
har inkommande program.
d) Ekonomichef
Ej närvarande.
Har upptäckt att vi saknas inbetalningar för kursavgifter för SVDH från
Folkuniversitetet.
Har heller inte hört från revisorn angående bokslutet. Gustaf kontaktar
honom.
Budgetarbetet påbörjat, se § 9 Budgetdiskussion.
e) Sekreterare
Arbetar med att se över vilka cirklar som ska anmälas.
Anslagstavlan uppdateras med foton direkt efter mötet.
f) Reklamchef
Alla reklamblock är uppdaterade.
Har tagit del av mailkorrespondens från Lindvalls. Kontaktpersonen där
har slutat och William har kontaktat den nya, ännu utan resultat.
g) Marknadschef
Ej närvarande.
Har inte kommit vidare med kampanjen för stödmedlemmar.
Vill utveckla våra sociala medier och göra dem mer interaktiva. Ett sätt
är att Moa frågar alla program vad de pratar om just nu, och att
administratörer delar inlägg från programmens sidor. Det går även att
utveckla Veckans singel-konceptet och jobba mer med Instagram.
Gustaf upprättar en lista över rutiner och rollfördelning på sociala
medier, som skickas till Moa för feedback.
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Senaste Urbanklubben gick okej, men den var hårt utsatt för
konkurrens. Kommande klubbar är 16 november och 1 december. Det
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är kort om tid emellan vilket gör jobbet ganska tufft. Mest krut läggs på
sista tillfället.
Det här gör att DJ-utbildningen för tillfället ligger på is. Men kontakt
med Radio AF är upprättad.
Gotlands vill ha ytterligare ett möte med Urban. Det kan handla om ett
04-släpp, vilket skulle vara kul, men kräva ännu mer jobb och stöd från
Studentradion.
j) Teknikchef
Har beställt ett popfilter från 4Sound. Jobbar även vidare på problemet
kring gatearna.
Vill man annonsera om något på datorernas bakgrundsbild kan man
skicka en bild till Petter.
k) Utbildningsansvarig
Ej närvarande. Se §
 8 Utbildning.
l) Socialansvarig
Har bokat Smålands för SRP 23 februari. Börjat leta kändisdomare, och
vill ha tips.
Planerar julfest tillsammans med UF, som kommer slås ihop med
avslutningsfesten för utbildningen. Kommer framöver se över hur
festerna ska ligga i tid för att få fler sändare att komma.
m) Dator- och streamingansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
n) Webbansvarig
Jobbar vidare med hemsidans design och en mall för sidor som ska
vara interna för medlemmar.
En större uppfräschning av hemsidan skulle behövas men det kräver
mer resurser, kanske i form av en extern person eller vidareutbildning
av webbansvarig. Max åläggs tillsvidare att kartlägga och göra en lista
över vad som behöver ändras.
o) Nyhetsansvarig
Lärde sig en del av scoopet om Studentbokhandeln, som gav mycket
spridning men där redaktionen inte fick någon cred. Behöver därför bli
bättre på att ha kontakt med annan lokal media.
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Redaktionen håller på att jobba ihop sig, det känns stadigt. Inga planer
på att utöka med ytterligare en sändning per vecka finns i nuläget.
Däremot planeras för ett längre veckomagasin i tablån.
p) SRS
Överlämningshelg till nya styrelsen sker 7-9 december.
Nyhetsbrevet från SRS ska hädanefter skickas länkas till i
stationschefens veckobrev.
Protokoll från årsmötet har kommit ut och Joanna ber att detta och
andra protokoll och nyhetsbrev ska vidarebefordras till övrig styrelse
och ledningsgrupp.
§8

Utbildning
Nästa omgång är 12 november till 2 december.
Hittills är ganska få anmälda. Det är inget hot mot genomförandet, men
vi vill ändå marknadsföra det mer genom att sponsra på Facebook och
synas på Ekonomikums skärmar. Det är också bra att se till att alla
sändare gått utbildningen eller vända oss till sändare på
föreningsprogram.

§9

Medlemsvärvning
Medlemsantalet har ökat något på sistone, men vi behöver fortfarande
få fler att fylla i medlemsformuläret på hemsidan och betala avgiften.
Vi har i teorin möjlighet att neka sändare som inte är betalande
medlemmar att sända, men dit vill vi helst inte gå.
Gällande stödmedlemmar är det bra att hitta tillfällen där det är enkelt
att be folk att skriva på. Det gjordes effektivt på quizet, men det kan
också göras genom att synas på olika campus, eventuellt samtidigt
som vi bjuder på kaffe eller någon merch. Det är också viktigt att synas
samband med föreläsningar, något som en rekryteringschef ofta gör.
Det ska även göras ett inlägg på Facebook snarast möjligt, som kan
delas med vänner och bekanta. Även alumner kan kontaktas. Viktigt att
komma ihåg att minst 75 % av stödmedlemmar måste vara under 25
år.
William har haft kontakt med en kör på Norrlands som har ett jubileum
vi kan marknadsföra gentemot en plats i programbladet, och kanske
även att körmedlemmarna blir stödmedlemmar.
Vi har via SRS blivit kontaktade av en PR-agent från Bo Kaspers
Orkester, som vill skänka tio biljetter till deras konsert i Uppsala 5/12
som vi skulle kunna tävla ut bland stödmedlemmar. Det måste dock
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göras på rätt sätt. Gustaf ber Mårten kontakta agenten, och gör sedan
ett tävlingsformulär där man samtidigt kan bli stödmedlem.
§10

Vinst av biljett
Urban vill tävla ut biljetter till klubben 1 december.
Beslut: Gustaf sätter upp ett tävlingsformulär likt det som gjordes vid
Urbans tävling vid Valborg, och lägger eventuellt till stödmedlemskap i
formuläret.

§11

Klubbmarknadsföring
Petter meddelar att vi fått förfrågan om att marknadsföra en klubb på
V-Dala. Styrelsen diskuterar huruvida det kan göras i och med att vi
själva arrangerar Urban. Vi kommer fram till att det inte är ett hinder så
länge det är tydligt att klubben i fråga inte arrangeras av oss, utan att vi
enbart marknadsför den i våra reklamblock som en betald annons.
Petter säger att Moonshine på ett liknande sätt blivit kontaktade av
Katalin, som vill att programmet ska prata om deras evenemang. Vi
måste generellt sett bli bättre på att ta betalt, i form av reklamblock
eller jinglar.

§12

Återkoppling kickoff
Frågan bordläggs.

§13

Budgetdiskussion
De förslag på utgifter för 2018 som genererades under kickoffen gås
igenom och prioriteras.
En del viktiga inköp har redan gjorts eller är påväg att göras, bland
annat popfilter.
Prioriterade inköp framöver är
- Nya datorer, görs gradvis utifrån rangordning.
- Marknadsföring: Ny merch, sponsring på sociala medier, annons
i kårens välkomsttidning för nya studenter. Moa och Gustaf
kollar upp det senare redan nu.
- Möbler i studior, lounger och myshörnan. Mårten åläggs kolla
upp soffor och övriga kontorsmöbler på typ Blocket.
- Molnlagring
- UNT-prenumeration
- Videoredigeringsprogram Premiere. Mårten åläggs kolla upp när
nuvarande Adobe-licenser löper ut, inköp beror på det.
Andra tänkbara inköp
- Nytt studioprogram och ljudkort
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-

Livekit för ob. Köptes in för några år sedan men har inte använts
eftersom få sänder live och ingen vet hur den ska användas.

§15

Övriga frågor
Höstens medlemsmöte närmar sig. Gustaf lägger upp förslag på
datum. De i styrelsen vars ämbetsperioder går ut uppmanas fundera på
huruvida de vill kandidera om eller ej. Om det senare är det dags att
börja tänka på sin överlämning.

§16

Nästa möte
Den 21 november kl. 17.15.

§17

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl.19.58.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Levi Hielle Bergström

