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REMISSVERSION 2017-08-26
Fokusområden
1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation.
a. Kontinuerligt arbeta för att uppnå långsiktig ekonomisk stabilitet genom att bl.a.
undersöka nya finansieringsmöjligheter bortom statsbidraget.
b. I största möjliga mån spara organisationens egna kapital.
c. Skapa arbetsgrupper som arbetar utifrån ett enligt verksamhetsplanen bestämt
fokusområde. Verka för att två styrelsemedlemmar ska ingå i varje arbetsgrupp, varav en
är sammankallande. Styrelsen ska arbeta för att det inte ska finnas mer än 2-3 aktiva
arbetsgrupper samtidigt.
d. Börja implementera framtagna arbetsmetoder för styrelsens interna planering och
arbete. Utvärdera vid årets slut.
e. Inventera, utvärdera och uppdatera befintliga styrdokument.
2. Intern kommunikation och medlemsföreningsvård
a. Använda de interna kommunikationskanalerna för att ge insyn i styrelsens arbete och
informera om beslut och arbeten som sker fortlöpande. T.ex. genom att ha en stående
punkt i nyhetsbrevet med information om det viktigaste från senaste styrelsemötet.
b. Ta aktivt ansvar för att välkomna nya förtroendevalda på lokal nivå. Säkerställa att alla
får kunskap om SRS, medvetenhet kring det stöd vi kan erbjuda nationellt och lokalt
samt på vilket sätt de kan påverka SRS.
c. Varje lokalförening ska få en kontaktperson i styrelsen som ska fungera som
direktlänk in i SRS styrelse. Dels för att styrelsen ska få en bättre uppfattning om vad
som sker på lokalstationerna men även för att varje lokalstation ska få en större
möjlighet att göra sin röst hörd i SRS. Kontaktpersonen ansvarar för att hålla ett
välkomstsamtal med ordförande för stationen.
Utöver ovanstående fokusområden ska SRS alltid arbeta för:
3. Bejaka föreningsdemokratin
a. Aktivt uppmuntra SRS medlemmar att delta på stormöten och skicka in motioner till
dessa.
b. Aktivt uppmuntra SRS medlemmar att delta på styrelsemöten och/eller skicka in
önskemål om punkter som styrelsen ska diskutera.

c. Aktivt uppmuntra SRS medlemmar att ingå i en arbetsgrupp under året.
d. Ha som mål att det ska finnas en styrelseledamot med ansvar för jämlikhetsarbete
som kan erbjuda stöd och hjälpa stationer i deras jämlikhetsarbete. Denna ledamot har
även ett extra ansvar att se till att SRS värdegrund och jämlikhetsplan följs i så stor
utsträckning som möjligt.
4. Arbeta för att det alltid ska finnas minst en anställd på SRS kansli.
a. SRS styrelse ska ha goda kunskaper om sina arbetsrättsliga skyldigheter och sitt
arbetsgivaransvar.
5. Enligt stadgarna hålla två välbesökta stormöten per år.
a. Anordna och kalla till två stormöten per år, ett medlemsmöte i april och ett årsmöte i
oktober.
b. Inför varje stormöte tydligt förklara hur processen i plenum går till genom att
tillhandahålla mötesordning tillsammans med övrigt mötesunderlag. Mötesordningen
ska även på plats förklaras innan det protokollförda mötet öppnar. Detta för att
säkerställa att alla medlemmar känner sig bekväma med att föra sin talan och har
tillräcklig kunskap om SRS demokratiska processer.
6. Tillhandahålla en föreningsfond samt erbjuda utbildningsmöjligheter och vägledning.
a. Inspirera stationerna till att söka medel från föreningsfonden, genom att t.ex. berätta
om tidigare projekt som finansierats av fonden såsom utbyten och aktiviteter mellan
stationer, utbildningar samt reportageresor.
b. Informera om utbildningstillfällen inom studentradioverksamhet och föreningsliv för
SRS medlemsföreningar. I nuläget, 2017, finns möjlighet till detta t.ex. genom kurser
från LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer).
c. Anordna två nätverksträffar per år, som kan hållas parallellt med varandra, utifrån
behov och önskemål från SRS medlemsföreningar. Vid årets slut utvärdera
nätverksträffarna som koncept.
7. Verka för att bibehålla och aktivt uppmuntra engagemang och gemenskap inom SRS.
a. Avsätta tid under stormöten där medlemmar kan prata med sin systerstation.
b. Verka för att det ska finnas ett stort intresse för att kandidera till SRS styrelse,
valberedning och revisor genom att påvisa de fördelar som finns med att engagera sig.
c. Verka för att det alltid ska finnas en utförlig arbetsbeskrivning för styrelseledamöter,
valberedning och revisor tillgänglig på hemsidan.
8. SRS ska uppmuntra och stödja medlemsföreningar som vill söka samarbete med t.ex.
internationell studentradio, kommersiella aktörer eller andra ungdomsorganisationer.

