
#SRSUppsala 
 

Studentradion 98,9 och Studentradion i Sverige hälsar dig varmt välkommen till Uppsala den 1-3 april! 

 

Inför mötet ska du helst ha ladda ner appen för eventet som släpps under de närmaste dagarna 

både för Android och iOS, under namnet SRS Stormöte. I appen hittar du bland annat schemat 

för helgen, karta över alla viktiga platser, information om programpunkterna och alla grupp- 

indelningar. Appen uppdateras regelbundet och spelar en central roll inför och under mötet! 

 

Väl på plats ska du checka in på Hotell & Vandrarhem Centralstation som ligger precis vid resecentrum, 

på andra sidan vägen mot centrum (västra sidan om resecentrum). Incheckningen är öppen från kl 14. 

Din fadder kommer att möta upp dig på hotellet i samband med din incheckning (eller enligt 

överenskommelse om du anländer före kl 13 eller efter kl 17.30). 

Mer information om detta, rums- och faddergruppsindelning inkl kontaktinformation kommer att 

publiceras i appen dagarna före mötet.  

 

Vi samlas för en avslappnad middag kl 18 i Studentradions lokaler på Ekonomikum. Det är cirka 20 

minuters promenad mellan Ekonomikum och hotellet. Middagen avslutas vid kl 22, så att du har gott 

om tid att vila upp dig inför en lång och härlig lördag! 

 

Frukostbuffé serveras på hotellet kl. 06-08.30. Mötet börjar på Ekonomikum (hörsal 2) kl 09.00, så 

kom i tid! Under lördagen kommer det utöver mötet hållas föreläsningar och workshops, visning av 

Studentradion 98,9 samt en guidad rundvandring av Uppsala som avslutas relativt nära hotellet senast 

kl 17.45. 

 

Fräscha upp dig och ta på dig något festligt för klockan 18.45 är det mingel inför sittningen på First 

Hotel Linné, cirka 15 minuters promenad från hotellet. Vi ämnar sätta oss till bords kl 19.30.  

Se till att din mobil är laddad, då den kommer att behövas under kvällen!  

Kom ihåg att medhavd alkohol ej tillåts! Dryckespaket ska ha köpts på förhand via din station.  

Kl 23-02 är det släpp med Studentradions egna DJ:s som står för musiken. 

 

På söndagen är det återigen frukost kl. 06-08.30 och mötet börjar som vanligt kl 09.00 på 

Ekonomikum. Idag är mötet något kortare, och fokus ligger på diskussionsgrupper. Programmet 

sträcker sig fram till kl 14.00, varefter det är dags för avfärd.  



 

Se till att ha med följande i ditt bagage: 

- Mobil och laddare 

- Ev alkoholhaltig dryck till fredagssittningen (Systembolaget ligger nära hotellet, i 

akuta fall.) Alkoholfritt alternativ kommer att finnas för de som har beställt det. 

- Festligare klädsel inför lördagssittningen 

- Sköna skor du kan promenera i 

Du behöver inte tänka på att ha med dig handduk eller lakan. Detta kommer att finnas på hotellet! 

 

Inför helgen ska du: 

- Ladda ner appen och förbereda dig inför mötet och workshopen! 

- Tillsammans med din station skicka in en presentation (2-4 min långt ljudklipp) till 

eventkoordinatorn senast den 25/3! Dessa kommer att spelas upp på någon av middagarna 

under helgen. 

- Meddelat dina restider på följande länk senast den 25/3! http://goo.gl/forms/la3AbwXhZ1  

- Om du har beställt ett dryckespaket till lördagssittningen ha betalat in 130 kr till ansvarig 

person på din station (som swishar in totalbeloppet till eventkoordinatorn senast den 25/3)! 

 

 

Hjärtligt välkommen! 

 

Studentradion 98,9 och Studentradion i Sverige 

genom Fatimah Fazal, eventkoordinator SRS 

 

fatimah.fazal@studentradion.se 

Mobil och Swish: 076 922 38 58 
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