
Verksamhetsplan 
för Uppsala studentradio alumnförening 2013
Verksamhetsplanens syfte är att ge styrelsens riktning för hur den ska utveckla USAF under 
det kommande verksamhetsåret. Hur styrelsen har arbetat mot de uppsatta målen följs upp 
nästföljande kongress.

Föreningsstruktur
I och med att det här är USAF:s första verksamhetsår kommer styrelsen behöva lägga mycket
arbete på skapa strukturer, praxis och rutiner för hur föreningen ska skötas. Det här inbegriper 
såväl styrelsearbete, som ekonomi, administration och kommunikation. Styrelsen ska sträva 
efter att skapa en föreningsstruktur som är långsiktig och hållbar.

Styrelsen åläggs därför att:
●  Skapa en välfungerande föreningsadministration.
●  Skapa rutiner för hantering av ekonomin.
●  Skapa rutiner som upprätthåller god föreningsdemokrati och insyn i styrelsens arbete.
●  Skapa kommunikationsvägar mellan föreningen och dess medlemmar. Det ska vara  
 enkelt att hitta föreningen, få kontakt med styrelsen samt få fortlöpande information  
 om föreningens verksamhet.
●  Skapa rutiner för hur nya medlemmar uppsöks, hanteras och välkomnas.
●  Skapa en grafisk profil och logotyp för föreningen.

Medlemmar
Ett av USAF:s viktigaste syften är att samla SRF-alumner. Under föreningens första år måste 
ett system för hantering av medlemmar skapas samt medlemmar från förr kontaktas så att de 
kan få information om föreningens verksamhet.

Styrelsen åläggs därför att:
●  Upprätta eller ansluta sig till en databas för hantering av föreningens medlemmar.
●  Aktivt arbeta med att kontakta SRF-alumner och bjuda in dem till föreningen.
●  Skapa rutiner för hur föreningen ska jobba långsiktigt med att utvidga sin medlemsbas.

30-årsjubileumet
2014 fyller Studentradion 98,9 30 år. Det här ska naturligtvis firas och USAF ska bidra till att 
det blir en fest att minnas. På 30-årsfesten ska SRF-alumner från alla tider delta!

Styrelsen åläggs därför att:
●  Inleda en dialog med SRF om hur föreningarna tillsammans ska arbeta för att 30-års- 
 firandet ska bli så bra som möjligt.
●  Planera vilka aktiviteter som alumnföreningen vill ha i samband med 30-årsfirandet.
●  Inleda arbetet med att färdigställa en omfattande kontaktlista till SRF-alumner.



Bokprojektet
I samband med 30årsfirandet ska en bok om Studentradion 98,9:s historia släppas. Boken ska 
skildra SRF:s historia och människorna som varit aktiva i föreningen. Boken ska vara spän-
nande, snygg och välskriven. Det ska vara en bok som utstrålar professionalism inte bygde-
gårdshistoria.

Styrelsen åläggs därför att:
●  Driva ett projekt som syftar till att producera en bok om Studentradion 98,9:s historia  
 som ska släppas i samband med 30-årsfirandet. Styrelsen får själv undersöka och av- 
 göra hur ambitöst och stort projektet kan göras, men riktlinjen från kongressen är att  
 sikta mot stjärnorna.

Kongressen
USAF ska ha en rolig, effektiv och demokratisk kongress, följt av en minst utsökt middag och 
en hejdundrande fest!

Styrelsen åläggs därför att:
●  Arrangera en middag och fest för medlemmarna efter kongressen.


