Protokoll, FSMKs styrelsemöte 6 november 2017, 13.00 – 15.00 (via Skype)
Närvarande: Henrik Örnebring, Mattias Ekman, Ylva Ekström, Tina Askanius, Fredrik Norén,
Karin Fast
1. Mötet öppnas.
2. Dagordning fastställs i enlighet med utskick
3. Henrik Örnebring väljs till ordförande och Mattias Ekman väljs till sekreterare för
mötet.
4. Fredrik Norén väljs till justerare för protokollet.
5. Meddelanden från de olika lärosätena
Karlstad: Två lektorat utlysta, ett till sakkunniga, ett med förlängd ansökningstid.
Umeå: Professorstjänst i strategisk kommunikation ligger ute. Ett mkv-lektorat hos
sakkunniga.
Uppsala: Henry Jenkins har utsätts till hedersdoktor vid Uppsala. Maria Nilsson har
erbjudits och tackat ja till tillfälligt (18 månaders) lektorat i MKV/journalistik från
januari 2018. Ett tillfälligt lektorat i Organisationskommunikation är fortfarande ute,
även en 18-månaders gästprofessor i detsamma. Daniel Lövgren disputerar 21
december 2017 med avhandlingen “Dancing Together Alone - Inconsistencies and
Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities”. Nico Carpentier
håller forskarutbildningskursen ”Discourse Studies and Method. Using DiscourseTheoretical Analysis and Discursive-Material Analysis”, 5-9 februari 2018.
Doktorander är varmt välkomna att söka.
Örebro: Forskardag den 10 november
Malmö: Ny doktorand, Johan Dam Farkas.
beviljat. Per Möller har fått ett mkv-lektorat.
6. Ekonomisk rapport (Fredrik)

Jakob Svensson har fått VR-projekt

Umeå nytt institutionsmedlemskap. Inget att rapportera kring kassan, styrelsen
inväntar bankens besked om firmatecknare.
7. Online-strategi och rutiner (Tina)
Tina föredrar möjliga sätt att förbättra webbsidan. Mötet diskuterar möjliga sätt att
utveckla kommunikationsarbetet, främst genom hemsidan (gästbloggen) tillsammans
med FSMK-mailen. Information om medlemskap ska upp på webbsidan. Pristagarna i
FSMK:s

avhandlingspris,

ska

kontaktas

för

medverkan

på

gästbloggen.

Institutionsmedlemskap ska tillgängliggöras på webbsidan.
8. Medlemsförteckning på hemsidan (Tina/Fredrik)
Uppföljning av förra mötets beslut att tillgängliggöra (en lösenordskyddad)
medlemsförteckning på webbsidan.
9. Inventering av forskningsanknytning inom områdets grundutbildningar (Henrik;
underlag skickas senare)
Punkten bordläggs till senare möte.
10. Öppet FSMK-symposium (Mattias; underlag/förslag från Stina Bengtsson skickas
senare)
Mötet diskuterar förslaget från Södertörn, och beslutar att återkoppla med styrelsens
synpunkter. Henrik återkopplar.
11. Kontakt med relevanta organisationer (Michael)
Henrik informerar kort i Michaels frånvaro.
12. Publik medverkan/offentlig debatt (Fredrik)
Fredrik föredrar hur FSMK-priset kan göras mer publikt. Fredrik och Tina undersöker
möjligheten att inkludera ett kalendarium på webbsidan.
13. FSMK-dagen/Ämneskonferensen 2018 (Ylva)
Shaun Moores är klar som keynote på temat ”media centrism”.
14. Opinionsbildning/stöd internationell akademisk frihet (Maria)
Frågan bordläggs till kommande möten.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.
16. Nästa styrelsemöte
Henrik skickar ut Doodle.
17. Mötet avslutas

Sekreterare

Justerare

Mattias Ekman

Fredrik Norén
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