
Valberedningens förslag  
Studentradion i Sverige 
Stormöte 28-30 oktober 
 

Ordförande 
Josefi Jönsson, Radio Shore 

Josefi har under det senaste året suttit som ledamot i SRS styrelse, där hon bland annat har 

arbetat med nätverksträffar. Hon har också erfarenhet från Radio Shores styrelse där hon varit 

vice ordförande.  Josefi har med andra ord mycket god kännedom om hur styrelsearbetet 

fungerar och valberedningen tror att hon kommer att axla rollen som styrelsens ordförande 

med bravur.  

 

 

Vice ordförande 

Vakant 

 

 

Kassör 
Eva Gustavfsson, K103 

Eva har en lång erfarenhet av SRS.  Förutom att vara en otrolig kunskapsbank om föreningen 

så har hon också ett mångårigt engagemang i SRS styrelse. Hon har tidigare haft posten som 

vice ordförande och har det senaste året suttit som kassör och gjort ett mycket bra jobb. Med 

sin långa erfarenhet är Eva en kraft i styrelsen som har ett långsiktigt perspektiv på SRS och 

som arbetar för stabilitet i föreningen.  

 

 

Ledamöter 
Hanna Blomqvist, Radio AF 

Hanna har varit engagerad i Radio AF sedan ett år tillbaka där hon både sänder och 
producerar under höstterminen. Hanna har tidigare erfarenhet från flera andra 

ungdomsorganisationer. Hon tycker att nationell organisation är viktigt och har ett intresse för 

genusfrågor. Vi i valberedningen tycker att Hanna är en lovande kandidat som vi hoppas 

kommer kunna bidra med nya perspektiv i styrelsearbetet.  

 

Rebecka Mårtensson, K103 

Rebecka är medlem i K103, och har tidigare varit aktiv i Uppsala Studentradio 98,9. Rebecka 

är en väldigt engagerad person med stort intresse för studentradio. Hon vill också gärna jobba 

med SRS i internationella sammanhang. 

 

Övriga poster för ledamöter är vakanta 

 



 

Valberedning 
Madeleine Ruuth, Umeå studentradio 

Madeleine har flera års erfarenhet av SRS styrelse, senast som vice ordförande och känner väl 

till vad som krävs för arbetet. Genom att ha arbetat med sammarbete i SRS mellan stationerna 

ar hon också goda kontakter på medlemsstationerna. 

 

 

Alexander Ljungqvist, Radio Shore 

Liksom Madeleine har Alexander flera års styrelseerfarenhet från SRS, under senaste året som 

ordförande. Även han har bra kontakter och en god överblick över hur det ser ut på våra olika 

medlemsstationer.  

 

 

Auktoriserad revisor 
Karl Klintstedt, pwc 

Karl arbetar på pwc och har varit vår auktoriserade revisor under flera år. Han har gjort ett bra 

jobb och känner väl till SRS.   

 

Intern revisor 

Vakant 

 


