
SRS - Studentradion i Sverige  

Styrelsemöte via telefon 2014.04.28 

 

1. Mötet öppnas 

 

Närvarande vid mötet:  

Michaela Esseen  

Alexander Ljungqvist  

Eva Gustavfsson  

Karolina Nord  

Ida Mikko  

Madeleine Ruuth  

Ludvig Renard  

Karon Nordh  

 

2. a) Michaela Esseen valdes till mötesordförande 

 

    b) Karolina Nord valdes till mötessekreterare 

 

    c) Ludvig Renard valdes till justerare 

 

3. Fastställande av dagordning 

 

Punkt 4: Val av firmatecknare byts ut mot Lön till eventkoordinator  

 

Ytterligare en punkt läggs till på punkt 7, Mötesfrekvens Michaela  

 

Fyra övriga frågor lades till  

 

4. Lön till eventkoordinator  

 

Mötet bifaller att eventkoordinatorn avlönas ett belopp som motsvarar en månad från CSN.  

 

5. Beslut om Statsbidragsansökan 

 

Mötet bifaller att SRS ska söka Stadsbidrag från Mucf.  

 

6.Val av revisor till Statsbidragsansökan 

 

Valet av revisor skjuts fram till nästa styrelsemöte  

 

7. Mötesfrekvens  

 

Mötet bifaller att styrelsen håller möte en gång i månaden.  

 

Mötet bifaller att information ska skickas till alla medlemsstationer vid kallelsen till styrelsemöte.  

 



8. Övriga frågor 

 

a) Kassörsutbildning/Ekonomiutbildning  

 

Alexander och Karin ska på ekonomisk utbildning.  

 

b) SRS har flyttat   

 

Mötet tackar för informationen.  

 

c) Kommunikation kring arbetsgrupperna  

 

Dagordningar för styrelsemöten ska alltid innehålla en punkt om arbetsgrupperna.  

 

d) Ekonomiska möjligheter till represenativa resor  

 

LSU håller möte om stadgerevidering och vision 7/5-14 

Radio Shore håller radiogala 21/5-14  

 

e) Ombud för medlemsstationerna  

 

Medlemsstationerna kommer tillfrågas om vilken typ av kontakt de vill ha med SRS 

 

9. Nästa styrelsemöte 

 

Mötet bifaller att nästa styrelsemötet blir 16-18/5-14 

 

10. Mötet avslutas  

 

 

Mötesordförande:     Mötessekreterare: 

 

___________________    _____________________ 

Michaela Esseen     Karolina Nord  

 

 

Justerare:  

 

 

 
Ludvig Renard  

  



Bilaga 

Beslut om Statsbidragsansökan 
Statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tidigare 

Ungdomsstyrelsen, är Studentradion i Sveriges (SRS) huvudsakliga inkomstkälla. Bidraget 

möjliggör den verksamhet som SRS och dess medlemsföreningar driver. 

För underlagsåret 2013 beviljades SRS 2 661 932 kr. 

 

Därför föreslås 

Att SRS söker organisationsbidrag år 2014 med underlagsårs 2013. 

 

 

Mvh 

Karin Nordh 

Föreningsadministratör, SRS 

  



Bilaga 

Val av revisor för granskning av Statbidragsansökan 
I ”Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer” står tydligt att en 

Revisors rapport över granskningen ska lämnas tillsammans med bidragsansökan. 

Tidigare år har SRS gett Karl Norstedt på PwC i uppdrag att granska samanställda underlag för 

ansökan. 

Det finns inte längre något krav från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf), 

tidigare Ungdomsstyrelsen, att föreningarna ska använda en auktoriserad revisor till 

granskningen. Detta gör att SRS kan spara 10 000 kr på statsbidragsgranskningen. Karl har 

även uttryckt att han inte är allt för sugen på uppdraget. 

Att välja en lekmansrevisor till granskningen av statsbidragsansökan kan dock göra att vi går 

miste om viktig information som kan hjälpa oss i utvecklandet av en ännu bättre 

statsbidragsansökan, något vi är vana av att få från PwC. Med en auktoriserad revisor 

garanteras SRS att granskningen genomförs i enlighet med god revisions sed. 

Styrelsen behöver fatta ett beslut kring om det fortsatt ska vara en auktoriserad revisor som 

granskar underlaget eller en lekman.  

 

Mvh 

Karin Nordh 

Föreningsadministratör, SRS 

 


