
Övergripande
2014 var året då allt skulle hända och för-
eningen skulle få lön för över ett års arbete 
och allt kretsade kring Studentradions 
30-årsjubileum i april 2014.

Inför den stora festen hade USAF tre stora 
uppdrag: 
• se till att många alumner kunde komma 

på sittningen
• släppa jubileumsboken Signaler från ett 

sopnedkast 
• vara delaktiga i själva planerandet av 

jubileumet 

Alumner till 30-årsjubileumet
Inbjudningar till festen gick ut till en stor 
grupp av gamla medlemmar, vi kunde inte 
skicka till alla utan fokuserade på personer 
som vi visste varit mycket aktiva och troli-
gen hade lite kärlek kvar till Studentradion. 
Bredare inbjudningar gick ut via Facebook. 
Kampanjen var lyckad och i slutändan var 
mer än hälften av de sittande 200 perso-
nerna alumner. 

Signaler från ett sopnedkast
I anslutning till jubileet släpptes den efter-
längtade reportageantologin Signaler från 
ett sopnedkast som skildrar Studentradions 
utveckling under 30 års tid. Boken över-
träffade styrelsens förhoppningar när det 
gällde såväl formgivning som kvalitet på 
texterna. En stor triumf i en liten förpack-
ning. 

Boken släpptes på den temadag för 30 
årsfirandet som Studentradion annordna 
på Gustavianum i slutet av mars. Ett 50-
tal böcker såldes under releasen och på 
förminglet till 30 års festen, dessutom har 

ungefär lika många sålts på förhandsbe-
ställningar. Även Drottninggatans bokhan-
del, Studentbokhandeln, Stadsbibliotektet 
och Gustavianum har tagit in boken.

Efter 30 årsjubileet andades USAFsstyrel-
sen ut. Ett långt, hårt och lyckat arbete var 
nu avslutat. Föreningen har under dess 
knappa två år långa levnadstid lyckats 
bygga upp en medlemsbas, en hemsida, ge 
ut en bok, planera en stor fest och få många 
alumner att återupptäcka Studentradion. 
Ett roligt men lite slitsamt arbete som läm-
nade en trött styrelse efter jubileet. 

Föreningsverksamhet efter jubileumet
Hur föreningens framtid, post 30-årsjubi-
leumet skulle se ut var oklart. Efter långa 
diskussioner slöt sig styrelsen till att or-
saken till att så många alumner kom på 
jubileumet var att den var unik. En årlig 
fest skulle troligen inte locka lika många. 
USAFs aktiviteter borde därför kanske vara 
få men välplanerade. De styrelser som vill 
driva projekt bör däremot ha möjlighet att 
göra det, men det borde inte vara ett tvång 
att exempelvis inleda ett nytt bokprojekt, 
ansåg styrelsen. 

Själva var styrelsen nöjda, men trött efter 
vårens intensiva arbete och valde att låta 
föreningens verksamhet gå på sparlåga 
fram till kongressen då en ny ledning kan 
få möjlighet att tillträda.

Styrelsen tackar Studentradion 98,9 för sitt 
ovillkorliga stöd och alla alumner för ett 
rekorderligt jubileumsår!
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