
Bidrag till Student-TV Luleå för inköp av utrustning  
   
Bakgrund  
Student TV Luleå är studenternas TV kanal i Luleå. STV är en ideell förening som sen 
2007 är en del av Datasektionen på Luleå Tekniska Universitet. Våra medlemmar är från 
alla sektioner och program och tillsammans filmar vi events, skapar program och spelar in 
filmer. Student TV arbetar bland annat med att skapa PR-videos för olika föreningar och 
kårer på LTU. Programmen visar vi på den lokala TV-kanalen Luleå TV och vissa av dem 
finns även på vår site. Dessutom har vi studiecirklar i allt från kamerahantering till manus 
och redigering för studenter inom LTU.

Student TV har i cirka 15 år spelat in filmer och program som lagrats på band och skiva. 
Nu när redigeringen sker digitalt behöver vi ett sätt att lagra all den film vi tidigare spelat in 
och även allt som kommer att spelas in i framtiden. Tidigare har vi satt in fler hårddiskar i 
vår redigeringsdator, men det räcker inte om vi ska hantera allt material som har spelats in 
sen 1994. Det blir även ännu svårare att få plats med videofilerna om vi i framtiden går 
över till HDV eller något annat högupplöst material. Vi behöver en server som vi kan lagra 
våra videofiler på. Själva servern får vi av LUDD, men hårddiskarna till den behöver vi 
hjälp med att finansiera. 

Student-TV Luleå söker därför bidrag till:
3 st Western Digital Caviar Green WD10EACS 16MB 1TB 
1 st HighPoint RocketRaid 1740 SATA PCI

Totalt: 5000 kr

Student TV är en liten förening och ensamma skulle vi inte ha råd att expandera. Därför 
söker vi nu oss till Datasektionen för ett bidrag för att kunna köpa in utrustningen som 
kommer att gynna alla våra medlemmar.

Hamin Mousavi, ordförande Student TV Luleå.

http://www.datasektionen.com/
http://www.datasektionen.com/
http://www.ltu.se/
http://www.ltu.se/

