
Verksamhetsberättelse för Student-TV 09/10. 

Den inofficiela styrelsen (Mattias Bergström, Oskar Lindgren och Alexandar Druvgården) 

och dåvarande ordförande Hamin Mousavi arbetade våren 2009 med att diskutera hur 

medlemsantalet kunde ökas på under kommande läsperioder. Styrelsen kom fram till att ökad 

marknadsföring och ökad information om Student-TV krävdes. Aktiviteter planerades 

därefter. Mattias Bergström valdes in som ordförande för Student-TV under Datasektionens 

sektionsmöte den 3 september 2009. Övriga i Styrelsen valdes in officiellt på Student-TVs 

årsmöte den 18 oktober 2009. Alexandar Druvgården valdes in som kassör och vice 

ordförande. Oskar Lindgren valdes också in i styrelsen.    

 

Aktiviteter för Student-TV 

I slutet av Lp 4 2009 gjorde Student-TV den traditionella maskotfilmen som visades som ett 

gyckel från Datasektionen under Teknologkårens välkomstmiddag under Nolleperioden 

augusti 2009. 

Under Nolleperioden var Student-TV också ute på ”fältet” och filmade olika aktiviteter som 

slutligen visades innan Philm under Nolleperioden. Syftet med filmen var att bjuda nollorna 

på ett litet minne samt i marknadsföringssyfte för Student-TV. 

Student-TV har även jobbat med att få in mer medlemmar genom att uppdaterat hemsidan 

samt mejlat ut information om Student-TV och kommande möten. 

Under Lp 1 2009 fick Student-TV i uppdrag att filma alumnintervjuer för LTU´s räkning. 

Filmandet pågick under hösten och lämnades över till LTU under LP 4. 

Student-Tvs lokal byggdes också om på senhösten vilket innebar två stora flyttar med saker in 

och ut ur lokalen. Resultatet blev en fräsch samlingslokal för medlemmarna.  

Under Lp 3 anordnades det en underbar Student-TV fest av Angelica Berg och Irene Sevilla.  

Det anordnades även en tv-spelskväll i Lp3 i Student-TV lokalen av Mattias Bergström 

genom Datasektionen. 

I slutet av LP 4 spelades nästa termins maskotfilm in som planeras att visas under Nolle-P 

hösten 2010. 

 

Avvikelser från verksamhetsplanen 

 

Avvikelserna vi har haft från vår verksamhetsplan är att vi planerade att göra 6 st 

alumnintervjuer till LTU istället för 2 st. Det hade gett oss 6 000 kr extra i kassan men det 

blev problem enligt LTU att hitta personer som kunde intervjuas.  

Studiecirklarna som var planerade att genomföras lades också ned. Detta på grund av att 

lokalen byggdes om och vi hade ingenstans att hålla till. När ombyggnationen var klar fanns 

det för lite tid för att genomföra studiecirklarna.  



 

Övrigt 

Student-TV har även: 

 målat loggan på dörren 

 ställt upp på sektionsdagen under Nolleperioden och sålt märken samt visat tidigare 

produktioner 

 Haft möten regelbundet under 2009/2010 

 lånat ut utrustning 

 skickat in bild till fotokatalogen 


