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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 

 

På Stormötet i Kalmar hösten 2014 valdes tre nya styrelsemedlemmar in: Lisa Grettve, Julia 

Lindström och Sangeeta Chauhan. Madeleine Ruuth valdes på omval. En verksamhetsplan för 

2015 antogs som bestod av fyra stycken fokusområden: 

1. Utveckla en visionsstrategi. 

2. Omvandla kommunikationsplan till praktisk hjälp. 

3. Arbeta vidare med hållbarhetsstrategi. 

4. Förvalta intern kunskap. 

Dessa fokusområden skulle ligga som grund till styrelsens arbete under 2015. 

Under året 2015 arbetade styrelsen med telefonmöten en gång i månaden och 3 fysiska möten. 

Föreningen hade även två välbesökta stormöten; i Piteå och Falun, samt så anordnades två 

stycken parallella nätverksträffar för styrelsearbete och kommunikation. 

Under första kvartalet påbörjades arbetet med att förverkliga verksamhetsplanen genom att 

organisera arbetsgrupper. Dessa skulle bli Visionsgruppen, Hemsidegruppen, 

Riskanalysgruppen och Galavantgruppen. 

Visionsgruppen tog på sig arbetet att utveckla en visionsstrategi och presentera denna på 

höstens möte. Galavantgruppen skulle sondera terrängen för möjligheten att anordna en SRS-

gala längre fram i tiden. Hemsidegruppen skulle se över möjligheterna att utveckla 

www.studentradion.se. Riskanalysgruppen skulle arbeta vidare med hållbarhetsstrategi genom 

att uppdatera riskanalysen.   

I januari anställdes Johan Radix som ny föreningsadministratör för SRS. Han övertog Karin 

Nordhs uppgifter och ansvarade för kansliets funktion. 

Ordförande Michaela Esseen och Styrelseledamot Madeleine Ruuth besökte Radio LURs 

Radiogala med stort nöje! 

SRS styrelse blev i februari uppvaktade av JMK Radio som var intressade av att söka 

medlemskap. JMK Radio drog sedemera tillbaka sin ansökan. 

http://www.studentradion.se/
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Under stormötet i Piteå i maj lades stor fokus på diskussioner angående verksamhetsplanens 

fokusområden. En ny Galavantgrupp, bestående av medlemmar, valdes fram för att överta 

arbetet från den ursprungliga Galavantgruppen. Även valberedning valdes under mötet för 

höstens styrelseval. 

I april månad meddelade Johan Radix sin uppsägning av tjänsten som föreningsadministratör 

och en ny rekryteringsprocess satte igång. Efter en lång process med många sökande föll 

styrelsens val på Nadine Ghawi. Nadine kunde bara börja på deltid under sommaren och 

heltid först i augusti. Detta gjorde att SRS under en kort period stod utan administratör och 

därefter bara hade bemanning på deltid i juni-augusti. Styrelsen beslutade på grund av detta 

att vice ordförande Eva Gustavfsson och kassör Alexander Ljungqvist skulle dela på de 

viktigaste uppgifterna, så som stadsbidragsansökan och rullande ekonomiarbete under tiden 

SRS stod utan ordinarie administratör. 

Samtidigt som Johan Radix avslutade sin anställning upphörde SRS kansli i Uppsala. SRS 

hyrde ett kontor hos Uppsala Föreningsråd som beslutade sig för att lägga ner sin verksamhet. 

Detta ledde till att SRS blev kontorslösa. I och med att SRS under sommaren endast hade en 

administratör på deltid avvakta man med att skaffa nytt kontor. Det nya kansliet placerades i 

Stockholm i och med att vår föreningsadministratör bor där. SRS hyr in sig hos föreningen 

Apelns Graf vid Gärdet. Under tiden SRS var kontorslösa fick vi möjlighet att arkivera våra 

saker hos Studentradion 98,9.  

Under stormötet i Piteå uppkom ett förslag om samarbeten mellan medlemsstationerna. Detta 

förslag utmynnade i Samarbetesprojektet som det tillsattes en arbetsgrupp för. Stationerna 

blev tilldelade systerstationer som de skulle ha en tätare kontakt med. Arbetsgruppen skulle 

till en början administrera detta samarbete. 

Under sommaren pågick arbetet med att utforma visionstrategin och den uppdaterade 

riskanalysen samt kontakt med Galavantgruppen. Föreningsadministratören fortsatte arbetet 

med statsbidragsansökan till MUCF. 

I september meddelade Michaela Esseen sin omedelbara avgång i förtid och styrelsen stod 

utan ordförande. Vice Ordförande Eva Gustafvsson tog på sig rollen som sammankallande till 

en ny ordförande hade valts. 

I oktober hölls höstens stormöte i Falun. Fokus låg på styrelseval, budgetproposition, 

visionsstrategi och verksamhetsplan. En diskussion om policy angående arvoderingar till 
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förtroendevalda fördes upp, då det fanns motioner för att arvodera förtroendevalda för deras 

insatser. Mötet beslutade att lägga till en punkt om denna policy på verksamhetsplanen 2016. 

Styrelsen informerade även om ändringar angående repotage-och utbildningsfonderna. Inför 

2016 slås fonderna ihop till en enda fond som dessutom ska bli enklare att kunna söka bidrag 

från. 

En ny styrelse valdes bestående av Ordförande Alexander Ljungqvist, Vice Ordförande 

Madeleine Ruuth, Kassör Eva Gustavfsson samt Styrelseledamöter Fredrik Helgesson, Erik 

Torstensson, Malin Fagerberg och Josefi Jönsson. En ny valberedning samt internrevisor 

valdes också. 

I november hölls två nätverksträffar på det nya kansliet i Stockholm. Temat för dessa var 

styrelsearbete och internkommunikation. Nätverksträffarna var välbesökta och uppskattades 

både av styrelse och medlemmar. Samma månad besökte Madeleine Ruuth LSUs årsmöte 

som representant för SRS. 

I december påbörjades arbetet med överlämningen till den nya styrelsen. Den uppdaterade 

riskanalysen presenterades precis efter årsskiftet. 

För att summera visionsplanen för 2015 upplever styrelsen att vi uppfyllt alla punkter förutom 

nummer 2: Omvandla kommunikationsplan till praktisk hjälp. Detta verksamhetsområde har 

vi istället valt att fokusera på under 2016 då vi upplevde att tiden inte räckte till under 2015. 

Framförallt handlar det om hemsidearbetet som kom igång först i början av 2016. 

 

SRS Styrelse genom Ordförande Alexander Ljungqvist 

Göteborg den 12 mars 2016 

Reviderad den 10 juli 2016 

 


