
 

 

Södertörns högskolas studentradio SH Radio  

tillsammans med Studentradion i Sverige hälsar dig 

varmt välkommen till Stockholm 28-30 oktober!  

 
För första gången har SH Radio fått äran att agera värdar för SRS årsmöte och vi hoppas att ni är 

lika peppade som vi är!  

 

När ni anländer till Stockholm är det första steget att checka in på ert boende för helgen.  

Interhostel är beläget cirka 800 meter från Centralstationen på Kammakargatan 46. Incheck-

ningen är öppen från och med 14:00. Skulle ni anlända tidigare går det bra att lämna in packningen 

hos receptionen under tiden. Vid incheckning uppger ni ert namn och kommer sedan bli tilldelade 

ett rum. Samtliga stationer kommer att bli tilldelade faddrar som ni kommer att kunna kontakta med 

alla möjliga frågor och som även kommer möta upp er vid Centralstationen, alternativt vid boendet 

efter överenskommelse.  

 

Bra att tänka på:  

- Vi vill poängtera att alkohol inte är tillåtet att förtära på boendet.  

- Rökning är inte tillåtet på boendet och inte heller utanför entrén till boendet. 

- Vid utlämning av nycklar till rummen krävs det att minst en per rum lämnar in en pant i form av 

till exempel hemmanycklar. Detta för att boendet ska kunna vara säkra på att få igen samtliga 

nycklar. Ni väljer själva hur många nycklar ni begär att få ut per rum. Det finns nycklar så det 

räcker till en per person. 

 

På kvällen samlas vi på The Crib, en sportbar/resturang belägen bara ett stenkast från boendet på 

Sveavägen 55. Borden är bokade från och med 19:00 men det går bra att anlända tidigare. Det 

kommer att bistås med alkoholfritt att dricka. Vill man dricka alkoholhaltigt under kvällen beställs 

det på eget bevåg i baren.  

 

På morgonen 29 oktober kommer ni ha möjlighet att bli guidade av funktionärer från boendet till 

Södertörns högskola som är beläget i Flemingsberg i Huddinge. För att ni ska hinna till frukosten 

som kommer att serveras 08:00-08:30 i anslutning till möteslokalen möter funktionärer upp er i en-

trén till boendet och guidar er till pendeltågsstationen och sedan Södertörns högskola. 

 

09:00 börjar mötet i Södertörn högskolas studentkårs lokaler. Dagens schema är fullspäckad med 

spännande grejer med pauser för fika och lunch. Utöver mötets ordinarie punkter kommer ni visas 

runt i SH Radios lokaler samt få tillfälle att prata ihop er med era systerstationer. Mötet beräknas 

avslutas för dagen 17:45. Ni har sedan tid att åka tillbaka till boendet för att pusta ut och svira om 

för kvällen! 

 

Från och med 20:00 är ni välkomna tillbaka till kårlokalen som då kommer att ha förvandlats från 

möteslokal till en spöklik lokal som gjord för sittande middag och kvällsaktiviteter. Innan middagen 

kommer det att serveras enklare tilltugg så ni står er fram till middagen. Under kvällen kommer 

skolpuben vara öppen för inköp av alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Se till att ta med ditt 

bankkort då det inte går att betala med kontakter i puben.  

 

Bra att tänka på:  

- Egen medtagen alkohol är inte tillåten i middagslokalen. 

- Lokalen behöver vara stängd och utrymd senast 01:00 vilket innebär att den kommer att tömmas 

innan dess.  

 



 

 

Söndagen 30 oktober serveras frukosten återigen 08:00-08:30. Frukosten följs sedan av mötet som 

börjar 09:00, även denna dag i Södertörns högskolas studentkårs lokaler. Dagens möte är aningen 

kortare och beräknas avslutas 14:30. Dagen kommer att avslutas med en utvärdering av helgens 

möte. 

 

Bra att tänka på: 

- Utcheckning från boendet äger rum senast 11:00 vilket gör att ni behöver lämna era rum samt 

lämna tillbaka samtliga nycklar innan avresa från boendet. Det går bra att lämna in packning i 

receptionen om ni inte önskar att ta med det till möteslokalen.  

 

Bra att ha i väskan inför mötet: 

- Mobil och laddare 

- Bärbar dator och laddare eller annan typ av material att anteckna med 

- Festligare ombyte inför lördagssittningen 

Du behöver inte tänka på att ha med lakan eller handduk då detta kommer att finnas på boendet.  

 

Innan mötet: 

- Ladda ner SRS Stormötes-app! Den finns både för iPhone och Android – sök på ”SRS Stormöte” 

eller ”Kodfabriken”. Appen innehåller allt du behöver inför helgen – karta, schema och hand-

lingar. Se också till att du godkänner push-notiser på din telefon. 

- Tillsammans med din station ska ni ha skickat in ett ljudklipp på cirka 2-4 minuter. Ljudklippet 

skickat till eventkoordinatorn på johanna.granander@studentradion.se senast den 21 oktober.   

- Meddela era restider senast den 21 oktober genom att fylla i detta formulär: 

https://docs.google.com/a/studentradion.se/forms/d/1-

usDMqk33Tl9odEbP4ZCCS9KiE41j9sxvOdmJ58uuDU/edit 

 

Varmt välkomna! 

 

SH Radio och SRS Studentradion i Sverige 

genom Johanna Granander, eventkoordinator SRS 

 

E-mail: johanna.granander@studentradion.se 

Telefon: 073 - 544 13 85 
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