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Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-11-21
Närvarande: Mårten Andersson, Gustaf Aronsson, Julia Bardh, Agnes Björk, Petter
Gage, Edward Sigfridsson (t.o.m. § 9).
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.20.

§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 Agnes Björk som mötets justerare tillika tidshållare.

§3

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

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt kallelse.

§5

Tidigare protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.

§6

Uppföljning av förra styrelsemötet
Utbildning. Är nu igång och fler deltagare har tillkommit. Det är
fortfarande svårt att bemanna tillfällena med ledare.

Medlemsvärvning och utlottning av biljetter. Tävlingsformulär för Bo
Kasper-konserten är uppe och en del svar har kommit in, vilket är positivt.
Ett liknande formulär för Urban är färdigt och inväntar bara grafiskt
material.
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Klubbmarknadsföring. Förfrågan om att höras i radion har även kommit
från organisatörer av en walking tour. Agnes undersöker möjligheten att
låta dem samarbeta med något program.
Budget. Arbetet fortsätter, se mer under § 7d.
§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
Föreningsprogrammet Hesa Fredrik ska börja sända igen nästa termin.
Haft kontakt med alumnföreningen som gärna vill fira vårt
35-årsjubileum nästa år. De har dock själva inte möjlighet att organisera
en eventuell sittning, och styrelsen diskuterar våra möjligheter att göra
detta. Utmaningarna är att hitta rätt form, tid och ansvarspersoner.
Mårten åläggs kontakta alumnföreningen för att höra deras intresse att
planera jubileum enligt något av följande alternativ:
1. Uppmärksamma under SRP
2. Slå ihop med vårfesten
3. Ordna en sittning hösten 2019
Mårten föreslår att sända julmusik istället för Hörs igen i december.
Gustaf föreslår att återsända gamla julprogram, varpå styrelsen enas om
att låta både program och musik sändas. Mårten ansvarar för att så sker
och Agnes påminner om att lämna in programansökan och informera
program om möjligheten att lämna in förslag på program att återsända.
b) Ordförande
Har bjudit in alla manuellt till Google Calender. Det kan finnas en poäng
att tipsa sändare om att lägga till den, men samtidigt kanske det är bäst
att hänvisa till informationen som kommer i sändargruppen.
Nästa quiz är torsdag 6 december. Bokning öppnar en vecka före för att
ge eventet större spridning.
Arbetar med kallelse till medlemsmötet som ska skickas ut måndag 26
november.
c) Programchef
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Fortbildning med Martina Thun som föreläser torsdag 29 november,
event finns och anmälan görs till kulturredaktör.
Trailertävlingen är avslutad. Fem bidrag har kommit in och nu är frågan
hur vinnaren ska annonseras med tanke på att det inte blir någon fest i
samband med utbildningens slut. Det kan göras i samband med
julfesten, förutsatt att kandidaterna är där.
Programrådet arbetar nu vidare med sitt hemliga pris inför SRP.
d) Ekonomichef
Budgetarbetet fortgår, ett första utkast är gjort. Ytterligare synpunkter på
utgiftsposter mottages tacksamt av presidiet.
Skickat in kvittens för Sänt var det här-cirklarna för våren 2018.
Har upptäckt att kursavgifter och ersättning för cirklar hösten 2017
saknas. Julia kontaktar vår kontaktperson på Folkuniversitetet.
Gustaf har varit i kontakt med revisorn, som meddelar att allt bör vara i
sin ordning i tid till medlemsmötet i december.
e) Sekreterare
Arbetar fortfarande med att se över vilka cirklar som ska anmälas för
hösten 2018.
f) Reklamchef
Ej närvarande, inga meddelanden.
g) Marknadschef
Ej närvarande, inga meddelanden.
h) Rekryteringschef
Vakant.
i) Musikchef
Ej närvarande. Meddelar att senaste Urbanklubben gick bra och att läget
är under kontroll inför kommande.
Har fått intervjuerbjudande med Tove Styrke som Övertyga mig ska göra.
Fått förfrågan från de andra Urbansändarna Amina och Axel om att
marknadsföra deras klubb Still A Vibe. Det skulle kunna göras genom att
prata om den i klubben eftersom de som sändare på Studentradion
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arrangerar klubben. Styrelsen anser dock att det rör sig om en helt annan
klubb än Issa Vibe eller Urban som Studentradion varit med och
sponsrat. För att hålla sig konsekvent ger styrelsen förslaget därför nej.
Möjligheten kvarstår dock att inleda ett samarbete likt det vi har med
Urban.
En officiell förfrågan från Gotlands nation om att anordna deras 04-släpp
har inkommit.
j) Teknikchef
Har satt upp det nya popfiltret och märker en skillnad. Vi kan därför gå
vidare och köpa in resterande sju. Att köpa till mikrofonen vid datorn i
loungen utanför studio 1 är inte aktuellt eftersom den är instabil. Frågan
väcks huruvida den ens behöver vara kvar, eftersom den enbart
sporadiskt används av nyhetsredaktionen. Styrelsen anser dock att det
inte finns någon anledning till att ta bort den.
Fortfarande ett problem att sändare ändrar nivåer på ljudkort och
hörlurar. Det är strikt förbjudet, trots tydliga instruktioner. Petter
efterlyser ytterligare hjälp av redaktörer att informera sändare om vad
som gäller. En åtgärd vore att sätta upp plexiglas framför så att det
fysiskt är svårare att komma åt, eller i alla fall göra en mer formell skylt
än en post it-lapp. Det skulle också gå att vara ännu tydligare under
utbildningstillfällena, eller spåra i sändningsarkivet när felet uppstod.
k) Utbildningsansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
l) Socialansvarig
Har tre event på gång, kul!
1. Bildungbier tisdag 27 november. Massmail har skickats ut till
alla nya sändare men gamla sändare uppmuntras också att
komma.
2. Julfest lördag 15 december. Anmälan stänger 7 december och
det är begränsat med platser.
3. SRP lördag 23 februari, affischer och event är uppe.
Ser över möjligheten att marknadsföra alla tre event samtidigt på radions
bakgrundsskärmar.
Ber Agnes påminna alla redaktörerna att uppmuntra nya sändare att gå
med sändargruppen. Det är vår främsta informationskanal och är man
inte med där missar man mycket. Mårten har också ett stort ansvar att
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se till att hålla folk informerade, likaså utbildningstillfällena. Ber slutligen
alla i styrelse och ledningsgrupp att attenda alla radions event även om
man inte kommer.
m) Dator- och streamingansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
n) Webbansvarig
Ej närvarande. Hemsidan har fått en ny fin bakgrund som dock är mer
långsam. Max och Mårten undersöker vad det beror på. Max söker även
efter en webbutvecklare, och styrelsen är enig om att det är viktigt att
styrelsen godkänner eventuella köp av tjänster relaterade till utveckling
av hemsidan och får chans att komma med förslag på vad som bör
ändras eller förbättras.
o) Nyhetsansvarig
Ej närvarande, inga meddelanden.
p) SRS
Senaste styrelseprotokollet från SRS har vidarebefordrats till styrelsen
och ledningsgruppen. På tapeten står bland annat att MUCF blivit mer
strikt i sin granskning av medlemsstationerna, och då främst Radio AF.
Det kan påverka utbetalningen av stöd till SRS och indirekt även
Studentradions verksamhet. SRS menar att det inte är troligt att MUCF
skulle dra in stödet till AF och att det i nuläget inte finns skäl för oro.
§8

Återkoppling kickoff*
Diskussion utifrån det underlag som styrelsens kickoff mynnade i, se
bilaga 1 och 2.
Vi vill ta en större plats i studentlivet och marknadsföra oss bättre, bland
annat vår tekniska kompetens.
Samtidigt förlitar vi oss ofta på ett engagemang bland sändarna som inte
alltid finns. Det hänger ihop med medlemsbasen, när den växer gör även
engagemanget det. Det är även färre sändare som sänder live och
hänger på radion nuförtiden, vilket kan hämma den sociala miljön.
Många sitter och pluggar här, men vi borde istället uppmuntra sändare
att använda platserna till att planera sina program i första hand. Viktigt är
också att fortsätta bjuda in till sociala event, men även se till att
informationen om den når ut. Avsaknaden av en rekryteringschef märks.

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-11-21

Joanna lyfter den radikala idén att tvinga program att sända ihop med ett
annat, för att öka utbytet mellan redaktionerna. Också bra att
medlemmar i styrelse och ledningsgrupp lyssnar på programmen och
uppmärksammar dem.
VOS återkommer med konkreta förslag framöver, men tills vidare kan ett
”Vad händer i veckan?”-inlägg i sändargruppen göras.
§9

Medlemsmöte
Måndag 17 december och kallelsen skickas ut senast måndag 26
november eftersom stadgeändringar ska göras. Vad ska mötet
avhandla?
● Informationspunkt från styrelsen.
● Uppföljning angående nedläggningen av FM-bandet
● Val till styrelsen
● Budget för 2019. Stora utgiftsposter såsom inköp av datorer
bör nämnas
● Bokföring och revisionsberättelse från förra året, eftersom
det släpar efter från förra medlemsmötet.
Styrelsen uppmanas fundera igenom andra punkter att ta upp, och beslut
om ansvarsfördelning tas nästa styrelsemöte.
Styrelseledamöter vars post löper ut uppmanas tänka igenom huruvida
man vill kandidera om eller inte, samt meddela ordförande och
valberedning detta. Kandiderar man inte om är det bra att börja jobba på
sin överlämning redan nu.
Tips på potentiella kandidater till styrelseposter mottages också gärna.
Ofta behöver medlemmarna bli uppmuntrade att söka. Sista
ansökningsdag är torsdag 6 december.

§10

Nya poddjinglar
De som finns är utdaterade, och de saknas dessutom på appen. Nya
skulle behöva göras. I samband med det här vore det ur ett
mångfaldsperspektiv bra att spela in flera versioner med olika typer
röster som kan rotera.
Det skulle kunna gå att använda den ljudfil med musiken som användes
senast. Den kan finnas i arkivet, eller hos Gunnar Harrius som ansvarade
för inspelningen. Det är också möjligt att spela in helt ny musik.
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Det här kommer även ge program möjligheten att spela in egna jinglar,
om mall för utformning av dessa finns.

Beslut: Petter letar efter ljudfil att använda ur arkivet, Gustaf spånar på
manus tillsammans med William, och utifrån detta utformas olika
varianter för inspelning.
§11

Övriga frågor
Blomma till Martina Thun. Agnes vill veta förutsättningarna för detta.
Mårten säger att radions företagskort kan användas för ändamålet.

Fortbildning med SRS. Jakob på SRS har nämnt att gemensamma
fortbildningar för sändare från radiostationerna kan bli av, och att en av
dem skulle kunna handla om medlemsvärvning. Det är bra för
Studentradion att ha i åtanke.
§12

Nästa möte
Onsdag 5 december kl. 17.15.

§13

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl.19.40.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Julia Bardh

______________________
Protokolljusterare
Agnes Björk

