
Protokoll FSMKs styrelsemöte den 24 november 2010 vid 
Södertörns högskola 
Närvarande: Margareta Melin, Kristina Widestedt, Jakob Bjur, Peter Berglez, 
Jesper Strömbäck, Michael Karlsson, Stina Bengtsson. 
 
1. Mötet öppnades. 

2. Dagordningen fastställdes med två övriga frågor: skapandet av en Facebook-grupp 
för styrelsen samt föreningens hemsida. 

3. Margareta Melin valdes till ordförande och Stina Bengtsson till sekreterare för mötet. 

4. Jakob Bjur valdes till justerare av protokollet.  

5. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

6. Meddelanden ifrån lärosätena: 

Mittuniversitetet: En professur i medieutveckling, delad mellan MKV och FSEN 
är under tillsättning. Ingela Wadbring förordas av de sakkunniga för tjänsten. En 
doktorandtjänst i politisk kommunikation är utlyst och sannolikt kommer en 
doktorandtjänst i PR/strategisk kommunikation att utlysas tidigt 2011. 

JMG, Göteborgs universitet: Befinner sig i en brytningstid: Ingela Wadbring 
lämnar kanhända JMG för Mittuniversitetet och tar då eventuellt dagspresskollegiet 
med sig. En professur utlyst samt flera lektorat (i MKV och journalistik). En 
omstrukturering står för dörren vid Göteborgs Universitet som bl a kommer 
innebära att mindre institutioner slås samman till större enheter. JMG tillhör de 
institutioner som sannolikt kommer slås samman och diskussioner pågår om med 
vilka detta borde ske. Monika Dierff-Pierre har fått VR-pengar tillsammans med 
Bengt Johansson och Mats Ekström.  

Örebro universitet: Universitetsledningen har utvärderat forskningsmiljöer vid 
universitetet och detta resultat väntas 25 november. Utvärderingens resultat kommer 
påverka hur forskningsresurser fördelas. MKV hoppas att definieras som ett 
forskningsområde (vilket ej kommer gälla alla ämnen vid OrU). Man hoppas kunna 
ta in nya doktorander inom kort. Johan Östman, tillsammans med Mats Ekström, 
har erhållit medel ifrån VR, Mats Ekström har fått VR-pengar tillsammans med 
Monika Dierff-Pierre och Bengt Johansson, samt också för ett icke MKV-projekt 
om CSNs kommunikation. Sakkunnigutlåtanden har kommit för den utlysta 
professuren: Monika Dierff-Pierre förordas för tjänsten som den enda kompetenta 
sökanden då Nico Carpentier dragit tillbaka sin ansökan. 

Karlstad universitet: Miyase Christensen har blivit professorskompetensförklarad.  

JMK, Stockholms universitet: I våras antogs två nya doktorander och man ska lysa 
ut fyra nya doktorandtjänster till våren. Förhoppningsvis blir det två-tre 
disputationer till våren. Ett lektorat i journalistik under tillsättning. JMK ska starta 
nytt kandidatprogram i mediestudier tillsammans med filmvetenskapen med början 
ht11. Institutioner har erhållit medel för fyra VR-projekt. SU har genomfört intern 
utvärdering och snart kommer de ledande utbildningsområdena inom SU 
offentliggöras. Rykten gör gällande att JMK skall utses till sådant. JMK har utsetts 
till nationellt ledande forskningsmiljö av Stockholms universitet. 

Södertörns högskola: Två lektorat under tillsättning, 18 sökande, tillsättande av 
sakkunniga pågår. Till våren kommer Maria Bakardjieva ifrån University of Calgary 
att vara gästprofessor vid SH. Högskolans nya rektor har just installerats.  

K3, Malmö högskola: 2 lektorat under tillsättning. Ett i design, ett i MKV. Fyra 
kallade till intervju på MKV-lektoraten (Henrik Örnebring, Ulrika Sjöberg, Monica 
Löfgren Nilsson, Jakob Dittmar) tre intervjuade (Monica Löfgren Nilsson drog 
tillbaka). Man hoppas kunna anställa två lektorer. Gunnel Petersson ny prefekt vid 
K3. Margareta Melin kommer avsäga sig ämnesansvaret, oklart vem som kommer ta 
över detta. Två doktorander kommer disputera tidigt under 2011. Man kommer lysa 
ut nya doktorandtjänster inom kort. Forskare vid K3 har erhållit forskningspengar. 
Högskolan letar ny rektor. 

  



7. Ekonomisk rapport: Vi har varken haft in- eller utflöde sedan förra mötet varför 
ingen ekonomisk rapport redovisades.  

Michael Karlsson presenterade ett budgetförslag för perioden juni 2011-juli 2012: 
Nollbudget förelogs och styrelsen biföll detta. 

8. Fastställande av firmatecknare för FSMK: Kristina Widestedt, föreningens tidigare 
firmatecknare, lämnade vid mötet över firmatecknarskapet till Michael Karlsson och 
Margareta Melin. 

9. Medlemsrekrytering: Vi enades om en ny utformning av brev att skicka till 
medieforsknings- och journalistikinstitutioner. Stina Bengtsson färdigställer brevet 
och skickar till Margareta Melin som postar brevet till institutionsföreträdare redan 
denna vecka. 

10. Ämnesområdets representation i forskningsmedelsstyrelser: Margareta Melin har fått 
ett brev ifrån Bengt Johansson vid JMG som påpekar att det sedan 2009, då Stig-
Arne Norstedt avgick, saknas ämnesrepresentation i Riksbankens Jubileumsfonds 
samhällsvetenskapliga grupp. Peter Berglez erbjöd sig att skriva ett utkast till brev 
om detta ifrån styrelsen att diskuteras vid nästa möte.  

11. MKV-FSMK dagen april 2010: Margareta Melin har varit i kontakt med Christian 
Fuchs och Göran Svensson vid Uppsala universitet som arrangerar MKV-dagen, 
samt med de tilltänkta paneldeltagarna (Susan Kuzel, Annette Hill och Christian 
Fuchs). Först på dagordningen står att bestämma datum för dessa dagar. FSMK skall 
ansvara för en halvdags program med professorspanelen samt kan bekosta buffé 
plus vin eller lunch för medlemmarna.  

12. Vi diskuterade ett eventuellt FSMK-pris: Flera synpunkter kom fram: att flera olika 
kategorier texter borde prisas (böcker, artiklar), att man borde dela ut pris för bästa 
avhandling för att synliggöra nya doktorer, att vissa lärosäten saknar 
forskarutbildning och i så fall aldrig kan komma i fråga för priset, betydelsen (positiv 
och negativ) av att låta emeritusprofessorer utgöra juryn, möjligheten att FSMKs 
styrelse istället utgör jury, m.m. Till nästa möte ombads alla styrelsemedlemmar 
skissa på en konkret och möjlig plan för utdelande av ett pris. 

13. NordMedia11: Temat för den nordiska konferensen på Island kommer bli ”Do the 
right thing” som FSMK-styrelsen tidigare föreslagit. Jesper Strömbäck föreslog 
Lance Bennett och Kathleen Hall Jameson som möjliga huvudtalare.  

14. Nationella doktorandutbildningar: André Jansson har ännu ej blivit kontaktad, vilket 
Margareta Melin återigen tog på sig att göra. 

15. Uppföljning av HSV-granskning av MKV-ämnet: 25 november ska lärosätenas 
prorektorer träffa HSV för att få svar på frågor. Det är fortfarande oklart om 
enkäter med studenter och alumner kommer ingå i utvärderingen. Platsbesök 
kommer endast göras vid vissa lärosäten, och dessa kommer inte spela roll i 
utvärderingen. Det lutar åt att endast exjobb/C-uppsatser kommer värderas. 
Sakkunniggruppen kommer att utbildas i mitten av januari.  

16. Övriga frågor:  

Kristina Widestedt reste frågan om vi borde bilda en Facebook-grupp för FSMKs 
styrelse, då detta är ett modernare sätt att kommunicera och alla skulle därmed 
kunna se allas kommentarer. Då det visade sig att flera styrelsemedlemmar inte är 
medlemmar i Facebook enades vi istället om att ha som policy att alla meddelanden 
och svar som skickas via e-post alltid skickas till alla. Margareta Melin tillade att alla 
e-mail och kallelser även skall skickas till styrelsens suppleanter.  

Websidan: Michael Karlsson som varit i kontakt med Magnus Fredriksson 
meddelande att FSMKs websida administreras av företaget Vidvinkel och att dessa 
uppdaterar sidan. Enligt Magnus Fredriksson har inte skett så många uppdateringar 
och det är oklart hur många som ingår i avtalet med Vidvinkel. Jesper Strömbäck 
berättade om sidan för politisk kommunikation inom ECREA som han 
administrerar, liksom Jespers egen blogg. Båda dessa utgörs av hemsidor med 
bloggfunktion på Wordpress. Dessa är i grunden gratis, men man kan köpa till 
funktioner. Jesper Strömbäck lovade att maila adressen till dessa sidor till styrelsen. 
Michael Karlsson påpekade att kostnaden för Vidvinkel utgör 5% av föreningens 
budget varför det vore bra om vi blev av med denna kostnad. Vid nästa möte skall vi 
diskutera möjligheten att säga upp avtalet med Vidvinkel och skapa egen sida.  



17. Kommande styrelsemöten äger rum följande datum: 17 januari vid K3 i Malmö, 15 
mars vid JMK i Stockholm samt därefter i anslutning till FSMK-dagen i Uppsala. 

18. Mötet avslutades.  
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