Protokoll från FSMKs styrelsemöte
Måndag den 17 januari 2011, K3, Malmö högskola
Närvarande:
Margareta Melin, K3, Malmö högskola
Stina Bengtsson, Södertörns högskola
Mikael Karlsson, Karlstads universitet
Jakob Bjur, JMG, Göteborgs universitet
Anna Edin, Högskolan i Gävle

1. Mötet öppnades.
2. Fastställande av dagordning med tillägg av följande övriga frågor: a) styrelsens möteskultur
och struktur, b) föreningens hemsida. Vi bytte plats på punkt 8 och 9 i dagordningen.
3. Till ordförande för mötet valdes Margareta Melin och till sekreterare för mötet valdes Stina
Bengtsson.
4. Till justerare av protokollet valdes Anna Edin.
5. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
6. Meddelanden ifrån lärosätena:
Malmö högskola: Jesper Falkheimer avgår som prefekt vid K3 för att bli rektor för Campus
Helsingborg. Prefektanställningen utlyst, med deadline 11 februari, Gunnel Pettersson skall vara
tf prefekt under våren tills ny prefekt är utsedd. Två nya lektorer i design är anställda, Staffan
Smith och Maria Hellström Reimer. Två nya lektorer i MKV kommer snarast att tillträda, Ulrika
Sjöberg och Jakob Dittmar. Petra Ragnerstam blir ny ämnesansvarig för kultur och medier. K3s
första egna doktor, Marie Denward, kommer disputera under våren.
Södertörns högskola: Michael Forsman ska disputera 25 mars vid JMK, Maria Bakardjieva
kommer vara gästprofessor vid Södertörn mellan 1 februari och sista juni, Katarina KopieckaPieck kommer vara gästforskare från 1 mars till sista augusti. Sakkunniga är utsedda till de två
utlysta lektoraten (Anne Scott Sörensen och Henrik Örnebring).
JMG: Inga nyheter.
Högskolan i Gävle: I den externa granskning som gjorts av avdelningen för humaniora
framkommer att denna avdelning på många sätt tillhör högskolans mest framgångsrika och att
MKV borde utgöra navet i avdelningen då man har gott om studenter, många forskningsprojekt
och många kontaktytor med andra ämnen. World Internet Institute skall knytas till högskolan och
Olle Findahl skall anställas som professor med särskild anknytning till MKV, och utgöra en länk
mellan institutet och högskolan.
Karlstad universitet: Står som värd för den forskningsretreat som äger rum den 21-22 mars för
forskare och doktorander inom ramen för forskarutbildningssamarbetet mellan Karlstads
universitet, Örebro universitet, Södertörns högskola och Malmö högskola.
7. Ekonomisk rapport: Den 14 januari fanns det 38.685,32 kr på föreningens konto. Vi har fått
in medel ifrån en fullbetalande medlem och två doktorander sedan senaste mötet, vilket inte
är så konstigt då de flesta betalar in i mars-april. Jönköping har fakturerats för sitt
institutionsmedlemskap. Michael Karlsson har uppdaterat medlemsmatrikeln för 2010, och
avser kartlägga antalet institutions-, fullbetalande-, och doktorandmedlemskap.
8. Uppföljning medlemsrekrytering: Vår satsning på nytt system med institutionsmedlemskap
har genomförts med utskick till samtliga svenska institutioner i två omgångar (början- och
mitten av december). Ännu har ingen institution tecknat nytt institutionsmedlemskap, men
Margareta har fått några kommentarer angående att institutionsmedlemskap borde ge viss
rabatt. Vi diskuterade möjliga sätt att rabattera, antingen att rabatt ges med 10% jämfört med
fullpris, eller med samma modell som exempelvis ECREA använder (fast pris för
institutionsmedlemskap och begränsning av antal individer som kan omfattas av detta). Vi
tar med denna fråga till årsmötet i augusti och låter medlemmarna rösta utifrån några förslag.
Vi beslöt också skicka påminnelse om medlemskapen i mitten av februari till institutionerna.
Margareta skickar ut listan med alla institutioner som kontaktats till styrelsemedlemmarna. Vi
enades om att vi också borde bjuda in Nordicom att teckna institutionsmedlemskap.

9. Ämnesområdets representation i forskningsmedelsstyrelser – brev till Riksbankens
Jubileumsfond. Förslag på brev från Peter Berglez godtogs med mindre ändringar och tillägg
(se bilaga 1 för reviderad version).
10. Nationella ämneskonferensen/FSMK-dagen. Datum är fastställt till 3-4 maj. FSMK-dagen
äger rum den 3 maj på eftermiddagen och kommer utgöras av en panel om samtida och
framtida svensk medieforskning bestående av Christian Fuchs, Susan Kuzel, Annette Hill,
med efterföljande gemensam diskussion. Margareta har fått ett förslag från Karin Becker,
JMK, att Nick Couldry, som vid denna tid kommer vara gästprofessor vid JMK, också skall
vara med i panelen. Styrelsen motsätter sig detta då Couldry inte matchar de kriterier för
paneldeltagare som ställts upp (professor i MKV, nyligen anställd vid en svensk institution
med bakgrund i annat land). Styrelsens menar istället att Sigurd Allern i så fall passar dessa
kriterier bättre. Temat för FSMK-dagen skall vara Transforming Swedish Media Research: Outsidein perspectives (Svensk medieforskning i förändring: perspektiv utifrån och in). Moderator för
diskussionen är Margareta Melin.
Uppsala universitet arrangerar också en föreläsning med Charles Ess samma eftermiddag om
Digital Media Ethics. FSMK ansvarar för organisation och budget för kaffe, middag och
paneldeltagarnas resor och hotell. Förslag till schema för FSMK-dagen är följande:
13.30-13.40:
Välkomna
13.40-16.00:
Panelanförande och diskussion (15 min/var samt 10 min
kommentarer, ca 1 timmas fri diskussion)
16.00-16.30:
Kaffe
16.30-17.30:
Charles Ess: Digital Media Ethics
17.30 och framåt:
Välkomstdrink och middag
Den fjärde maj på förmiddagen arrangerar Uppsala universitet den nationella
ämneskonferensen och på eftermiddagen följer en diskussion om nationell forskarskola (för
speciellt inbjudna), arrangerad av André Jansson på uppdrag av styrelsen. Inbjudan till dessa
datum bör skickas ut senast i början av februari. Margareta Melin och Stina Bengtsson
skissar gemensamt på en inbjudan till FSMK-dagen då allt är klart med Uppsala universitet.
11. FSMK-pris. Vi diskuterade olika aspekter av att dela ut ett pris för bästa publikation.
Michael Karlsson menade att vi nog bör börja lite lätt, kanske med ett pris för bästa
avhandling, inte minst med tanke på att detta kommer medföra mer arbete för styrelsen.
Kanske borde priset delas ut vartannat år för att få upp en volym på antalet möjliga
avhandlingar? Karlsson menade också att lämpligt vore att en del av styrelsen är jury, som
en fast del av deras arbetsuppgifter Margareta Melin tillade att det är viktigt att också ta
med åtminstone någon emeritusprofessor för att få legitimitet. Jakob Bjur menade också
att det är bra att begränsa priset till avhandlingar då prisets huvudsakliga syfte är att
synliggöra fältets produktion. Bjur föreslog också att vi borde ha flera kategorier av
avhandlingar för att undvika nepotism och uppmärksamma flera nya doktorer. Margareta
Melin menade att de två naturliga kategorierna borde vara journalistik och MKV, som är
de två nationella forskarutbildningsämnena. Stina Bengtsson framhöll dock att en sådan
uppdelning kan befästa skillnader mellan MKV och journalistik på ett olyckligt sätt, samt
påpekade att det kan vara svårt att göra den distinktionen med pågående förändringar
inom samhälle och medier, konvergens, etc. En sådan uppdelning kan också göra att det
bildas ett A- och ett B-pris. Stina Bengtsson föreslog att priset delas ut de år då årsmötet
äger rum i Sverige och reste frågan om hur arbetsgruppen för priset skall utses. Michael
Karlsson replikerade att styrelsen själv kan utse arbetsgruppen. Anna Edin ställde frågan
om juryns legitimitet då det är få professorer i styrelsen. Vi beslöt fortsätta denna
diskussion under våren och ta fram ett (eller ett par) konkret förslag att presentera för
medlemmarna vid årsmötet.
12. NordMedia11:
Den isländska organisationen uppvisar
en problematisk
organisationsstruktur och mycket arbete med konferensen återstår. Datum är nu bestämt
till den 11-13 augusti. Det finns också en hemsida vid Islands universitets hemsida med
datum för konferensen och bild på konferenslokalen.
13. HSV-granskningen av MKV och journalistik: Utvärderingsgruppen tillsattes innan jul.
Ordförande är Inger Lindstedt och övriga deltagare är Monica Löfgren Nilsson, André
Jansson, Lowe Hedman, Madeleine Kleberg, Stig Arne Nohrstedt, Anna Maria Jönsson.
Arbete pågår med att finna personer som kan utvärdera de gestaltande delarna av
examensarbetena.

14.
Övriga frågor: a) Styrelsens mötesstruktur och kultur. Vi konstaterade att vissa av
styrelsens medlemmar ytterst sällan kommer på möten och att styrelsens arbete utförs av ett
fåtal styrelsemedlemmar. Ett förslag var att redan vid årsmötet bestämma fasta uppdrag för
de av styrelsens medlemmar som idag saknar sådana. Ett förslag är exempelvis att en
styrelseledamot får fast ansvar för kommunikationen utåt, inklusive hemsidan. Vi reste
frågan om var mötesprotokoll ifrån tidigare år finns. Michael Karlsson tog på sig att kolla
med tidigare ordförande André Jansson om han har dem. Stina Bengtsson erbjöd sig att göra
en statistisk översyn över mötesnärvaro utifrån de gamla protokollen.
Vi enades om att försöka lägga merparten (förslagsvis tre av fem)av styrelsemötena i
Stockholm för att underlätta resandet och diskuterade att eventuellt prova att ha ett virtuellt
möte, förslagsvis i juni.
b) Hemsidan: Michael Karlsson föreslog att någon av styrelsen medlemmar får i
uppdrag att sköta hemsidan. Vi tar med frågan till valberedningen och årsmötet inför val av
ny styrelse.
15. Nästa styrelsemöten äger rum på JMK den 15 mars kl 12-16 samt på eftermiddagen den 4 maj
i Uppsala. Margareta Melin ber Göran Svensson vid Uppsala universitet boka en lokal åt oss.
16. Mötet avslutades.

