
Protokoll ifrån FSMKs årsmöte i Akureyri, Island  
Den 13 augusti 2011 kl 15.30-17 

Närvarande:  
1. Margareta Melin Malmö högskola 
2. Stina Bengtsson, Södertörns högskola 
3. Jens Cavallin, SU-LnU 
4. Anna Maria Jönsson, Södertörns högskola 
5. Lars Lundgren, Södertörns högskola 
6. Cecilia von Feilitzen, Södertörns högskola 
7. Eva Åsén Ekstrand, Högskolan i Gävle 
8. Tomas Axelson, Högskolan i Dalarna 
9. Göran Bolin, Södertörns högskola 
10. Anders Svensson, Högskolan i Jönköping 
11. Karl Erik Gustavsson, MMTC, JIBS 
12. Roger Palmqvist, Nordicom 
 
Fullmakter hade också lämnats till Stina Bengtsson för Linus Andersson, Södertörns 
högskola, Johan Fornäs, Södertörns högskola, Fredrik Stiernstedt, Södertörns högskola. 

 

1. Mötet öppnades. 

2. Till mötesordförande valdes Margareta Melin. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Stina Bengtsson. 

4. Till justerare för mötet valdes Tomas Axelsson och Eva Åsén Ekstrand. 

5. Mötets utlysning godkändes.  

6. Dagordningen fastställdes utan övriga frågor. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2010-2011 lades till handlingarna med en fråga om skillnaden 

mellan betalande respektive ickebetalande medlemmar (oklart vad detta betyder och 

kassören som vet var inte där).  

8. Revisorernas berättelse lades till handlingarna med ett tillägg om att kassör Michael Karlsson 

gjort ett mycket gott arbete med att bringa reda i tidigare års räkenskaper.  

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

10. Val av ny styrelse. Till ordförande valdes Margareta Melin, Malmö högskola, till sekreterare 

valdes Stina Bengtsson, Södertörns högskola, till vice sekreterare valdes Anna Edin, 

Högskolan i Gävle, till kassör valdes Michael Karlsson, Karlstad universitet och till 

kommunikatör/webansvarig valdes Malin Sveningsson, Göteborgs universitet. En fråga 

uppkom huruvida Sveningssons suppleant är införstådd med att vara suppleant för 

webbansvarig. Svaret var nej, men att ersättare får väljas inom styrelsen om Sveningsson blir 

långvarigt frånvarande. 



11. Val av ny styrelse, fortsättning. Till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Jesper 

Strömbäck och Christian Christensen. 

12. Till suppleanter valdes: 
För Bengtsson Anna Roosvall, Örebro Universitet 
För Edin  Martina Ladendorff, Högskolan i Dalarna 
För Karlsson Göran Palm, Linné/Växjö universitet 
För Sveningsson Karin Becker, Stockholms universitet  
För Strömbäck Erik Lindenius, Umeå Universitet 
För Christensen Magnus Andersson, Malmö högskola 

13. Till revisorer valdes Bengt Johansson, Göteborgs universitet och Ingela Wadbring, 

Mittuniversitetet. Som dessas suppleanter valdes Karin Ljuslinder, Umeå universitet och Ulla 

Moberg, Örebro universitet. 

14. Val av valberedning. Inget förslag till ny valberedning förelåg. Eva Åsén Ekstrand föreslog 

att styrelsen valberedningen skall lämna en kommentar om hur de resonerat vid förslag på ny 

styrelse. Vanligen finns en representant ifrån styrelsen valberedningen på plats vid årsmötet 

och kan redogöra för detta. Kutym är att en avgående ledamot ifrån föregående års styrelse 

tar plats i den nya valvberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att fråga sittande valberedning 

om de vill kvarstå även under nästa år. Annars får styrelsen i uppgift att utse den nya 

valberedningen. Förutom sittande valberedning förslogs även Peter Berglez och Kristina 

Widestedt (avgående ur styrelsen) till den nya valberedningen.  

15. Fastställande av FSMKs verksamhetsplan för 2011-12. Göran Bolin påpekade att det bör stå 

att FSMK skall verka som remissinstans också för forskningsområdet, ej bara 

utbildningsområdet. Detta bifölls av årsmötet. Styrelsen fick utöver detta i uppdrag att se 

över formuleringarna i verksamhetsplanen med fokus på forskningsfrågor. Eva Åsén 

Ekstrand påpekade att det varit hög ambitionsnivå i styrelsen under föregående år.  

16. Beslut fattades om att medlemsavgift för 2011-12 skulle kvarstå vid föregående års nivå 

(fullbetalande: 450 och doktorander 275). Vi diskuterade institutionsmedlemskap i FSMK 

och röstade slutligen om följande två förslag: 1. Vi provar att ge 10% rabatt på avgiften för 

fullbetalande under 1 års tid och utvärderar därefter. 2. Vi ger ingen rabatt på 

institutionsmedlemskap under kommande år. Med 1 rösts övervikt vann förslag 2. Styrelsen 

fick dock i uppdrag att under kommande år undersöka bland landets lärosäten vad en rabatt 

skulle betyda för viljan att teckna institutionsmedlemskap.  

17. Budgeten för perioden 1 juli 2011-30 juni 2012 fastställdes enligt föreliggande förslag. Vi 

diskuterade därefter en fråga som rests av Bengt Johansson vid Göteborgs universitet, 

gällande huruvida det är rimligt att FSMK sponsrar doktoranders resa till NordMedia-

konferenserna, då detta borde vara lärosätenas uppgift. Årsmötet enades om att 

doktorandstipendierna absolut bör kvarstå. Styrelsen fick i uppdrag att be Bengt Johansson 

att precisera sig angående vad föreningens medel skulle användas till annars.  



18. Beslut fattades om att styrelsen bör ta kontroll över föreningens hemsida och göra om den 

till en livaktig digital mötesplats, innehållande t.ex. information om nya kurser, 

seminarieserier, etc. Styrelsens nya webansvariga, Malin Sveningsson, skall informeras om 

årsmötets önskemål angående hemsidan.  

19. Beslut fattades, efter omröstning, om att styrelsen skall verka för att instifta ett 

medieforskarpris (6 röster för, 3 emot). Vi diskuterade formerna för detta, men årsmötet gav 

styrelsen i uppdrag att bestämma formerna för ett sådant pris. 

20. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att bestämma tid, plats samt datum för kommande års 

FSMK-dag (som bör ligga i anslutning till den nationella MKV-konferensen).  

21. Inga övriga frågor. 

22. Mötet avslutades. 
 


