
Verksamhetsberättelse för Student-TV Luleå 08-09

Styrelsen
Den vice ordförande samt kassör som hade valts in till perioden 08-09 ansågs ha för 
lite tid över till föreningen och vara för svår att komma i kontakt med. Därmed 
beslutades att en annan skulle ta posten. Vice ordförande informerades om detta och 
instämde. Ny kassör för Student-TV blev Alexandar Druvgården. Fem ledamöter, 
jämte ordförande och kassör, valdes även in samtidigt. Ledamöterna är: Andreas 
Risberg, Sandra Lindberg, Göran Andersson, Mia Forsberg och Joel Andersson.
Föreningen har också gjort om i stadgorna där stadga §7 ändras från "För att  ett 
medlemsmöte skall vara beslutande krävs att 10 medlemmar deltar vid mötet." 
till "För att  ett medlemsmöte skall vara beslutande krävs att  minst 20% av 
medlemmarna deltar vid mötet."

Medlemmar
Student-TV har numera infört en trivselkassa för medlemmarna som används vid 
möten. Även öronproppar har köpts in för att måna om medlemmarnas säkerhet vid 
inspelningar. Dessa ska användas vid inspelningar med högt ljudtryck, som vid 
konserter.

Studiecirklar
Student-TV ordnade studiecirklar som genomfördes från läsperiod 2 till läsperiod 3. 
Från och med LP4 har föreningen också infört studiecirklar samtidigt som 
medlemmarna träffas i möten. Detta för att konstant kunna utveckla Student-TV och 
oftare tillsammans skapa produktioner.

Lokaler och utlåning
Student-TV har arbetat med att förbättra tillgängligheten till både lokaler och 
utrustning för medlemmar och studenter. Alla betalande medlemmar fick tillgång till 
medielabbet och dess utrustning och all utrustning bokas numera via bokadetta-
hemsidan. Detta betyder att bokningarna förbättrades avsevärt då både medlemmar 
samt studenter snabbt kan få en överblick över vad för utrustning som finns 
tillgängligt.
Efter att medialabbet stängdes ner behöver medlemmarna numera bara ha tillgång 
till Student-TV lokalen, vilket även det förenklar tillgängligheten till utrustningen.

Föreningslokalen kommer att målas och byggas om med hjälp från Akademiska Hus. 
Innan detta kan ske behöver Student-TV hitta ett förråd att förvara all utrustning och 
material i under ombyggnaden.

Utrustning och PR
Student-TVs hemsida ligger numera under datasektionens domän för att bättre knyta 
ihop underföreningen till sektionen: http://stv.datasektionen.com
Även e-post adresserna har ändrats till stv@datasektionen.com och stv-
medlemmar@datasektionen.com
Programvaran på föreningens webbserver har bytts ut till Wordpress. Hela sidan har 
också blivit mer medieanpassad.
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Efter att fått ett bidrag på 5000 kr från Datasektionen har hårddiskar och 
kontrollerkort till en extern server köpts in. Servern kommer LUDD ta hand om i 
utbyte mot årsavgiften.

Datasektionen säljer numera även Student-TVs märke på expeditionen.

Ordförande för Student-TV, Hamin Mousavi, har skrivit en artikel om föreningen som 
publiceras i NSTV, ett nordiskt student-tv magasin.

Produktioner
En reklamfilm för LTUs studentkår har producerats.
Philm har fått flertalet introduktionsfilmer som visas före visningarna.
Datasektionen har fått en maskot-film och en reklamfilm för nyval av datastyret. Två 
filmer för sittningen ligger även i produktion.
Medlemmarna i föreningen har spelat in ett flertal produktioner, bland annat 
Yukigassen-matcher i Sverige och Japan.
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