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Kallelse
Falun 23-25 oktober 2015 

Studentradion i Sverige (SRS) kallar härmed dig och din förening till Falun och 
DUR – Dalarnas Studentradio för SRS årsmöte den 23-25 oktober 2015. Under 
årsmötet ska vi bland annat välja en ny styrelse, gå igenom verksamheten 
och ekonomin för år 2014 och sätta agendan för 2016.

Val till SRS ledning
Under årsmötet ska en styrelse, valberedning och revisor väljas. Valbar till post är medlem i 
SRS. Kandidaturer och frågor om posterna skickas till SRS valberedning på 
valberedning@studentradion.se. Sista nomineringsdag är 25 september. 

SRS år 2014
Under årsmötet ska vi avhandla SRS verksamhetsredovisning och ekonomiska redovisning 
för verksamhetsåret 2014. 

SRS år 2016
Vi ska besluta om budget och verksamhetsplan för 2016. Dessutom kommer vi behandla 
förslag på visionsstrategi och studentradiogala.

Remiss, motioner och handlingar
Förslag till verksamhetsberättelse 2014, verksamhetsplan 2016, budget 2016, visionsstrategi 
och studentradiogala skickas ut på remiss till medlemsföreningarna. Remissvar ska inkomma 
senast 2 oktober. Det är även sista motionsdag. Dagordning, handlingar och eventuella 
motioner skickas därefter ut senast den 9 oktober.

Papperslöst möte
SRS vill värna om naturen och har som ambition att hålla årsmötet så papperslöst som 
möjligt. Vi kommer istället visa handlingarna digitalt. 

Vem har rösträtt?
På årsmötet har varje medlemsförening en (1) röst. Därför behöver varje medlemsförening 
demokratiskt väljas ett ombud som ska rösta åt föreningen under mötet.

Hur många kan åka?
Varje förening har rätt att skicka ett förbestämt antal personer till årsmötet. Om du är 
osäker på antalet din förening får skicka, kontakta vice ordförande Eva Gustafsson på 
vice@studentradion.se. 
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Anmälan
Anmälan sker via bifogat formulär senast den 25 september via 
länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/10tpdmOeUo8wxyjBQyjv-
4woRO0LXPn8o7XWCxbHFclg/viewform?usp=send_form

Information
Ett välkomstbrev kommer snart med all information och alla detaljer du behöver inför mötet 
och helgen. Bra riktlinjer att ha i åtanke vid planering av resor till och från Falun är att vi 
kommer samlas på fredag kväll runt 18.00 och vara redo för avfärd ca 15.00 på söndagen.

Vi ser fram emot en givande helg med er alla!

Med vänliga hälsningar
/ Styrelsen i Studentradion i Sverige
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