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Protokoll FSMKs styrelsemöte
24 augusti 2012, JMG, Göteborgs universitet
Närvarande: Margareta Melin, Malin Sveningsson, Göran Palm, Mart Ots, Michael Karlsson,
Magnus Andersson, Torbjörn von Krogh och Anna Roosvall. Magnus Fredriksson adjungerad
under punkt 11; Maria Edström adjungerad under punkterna 12 och 13.
1. Mötet öppnandes av ordförande Margareta Melin.
2. Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valdes Margareta Melin till ordförande och Torbjörn von Krogh till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare för protokollet.
Valdes Malin Sveningsson till justerare.
5. Konstituerande av styrelsen.
Styrelsen konstituerade sig med Margareta Melin, K3, som ordförande; Anna Roosvall,
Örebro, som vice ordförande; Anna Edin, Gävle, som sekreterare; Michael Karlsson,
Karlstad, som kassör; Torbjörn von Krogh, Mittuniversitetet, som vice sekreterare; Malin
Sveningsson, JMG, och Christian Christensen, Uppsala, som ledamöter samt med Martina
Ladendorf, Dalarna, Göran Palm, Linné, Heike Graf, Södertörn, Karin Becker, JMK, Mart
Ots, Jönköping och Magnus Andersson, K3, som suppleanter.
Posten som kommunikationsansvarig tillsattes inte; Malin Sveningsson överväger att
acceptera uppdraget efter fråga från ordföranden. Magnus Andersson åtog sig en ny post
som biträdande kommunikationsansvarig med uppgift att granska FSMK-sajtens länkar och
funktionalitet.
6. Årsmötesprotokollet
Beslöt att begära komplettering av protokollet av årsmötets sekreterare och därefter ny
protokollsjustering. Kompletteringarna avser inval av styrelseledamot Christian Christensen
och skrivningar om FSMK-priset.
7. Meddelanden från de olika lärosätena
Örebro: tredje sakkunnigutlåtandet inväntas för två professorstjänster, sammanlagt 13
sökande. Tre doktorandtjänster tillsatta, en för global journalism och två för mkv generellt.
Leonor Camauër ämnesansvarig. Utveckling av klassikerkurs inom forskarutbildningsnätverket pågår.
Sundsvall: 7 september disputerar Torbjörn von Krogh med en avhandling om förhållandet
i Sverige under senaste 70 åren mellan media accountability, media criticism och media
governance. Opponent Epp Lauk.
JMK: 28 september disputerar Virginia Melián på avhandlingen Bridging the Blocked River. A
Study on Internet and Mobile Phone Practices within an Environmental Social Movement from 2005 to
2008 in Argentina and Uruguay.
Södertörn: 5 oktober disputerar Linus Andersson med avhandlingen Alternativ television.
Former av kritik i konstnärlig tv-produktion.
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Karlstad: 7 december (preliminärt datum) disputerar Karin Fast med en avhandling om
varumärket Transformers och relationen mellan producenter och konsumenter.
Dokumentärfilmaren Bosse Lindqvist blir visiting professor i Global Media Studies. James
Parment har fått treårig postdoc-tjänst, finansierad av VR, i ett samarbete mellan The
University of Texas at Austin och Karlstads universitet. Projektet handlar om
biståndsorganisationers redovisningsskyldighet: The International Aid Transparency
Initiative. 1 januari bildas en ny institution med namnet Geografi, medier och
kommunikation. Sparkrav på 4 miljoner på fyra år har aviserats, vilket innebär nedskärning
av utbildningsverksamheten med 25 procent. Beslut 6 september. Två lektorstjänster utlysta
internationellt, 14 behöriga sökande varav 4-5 från Sverige.
Jönköping: Tobias Olsson fått lektorstjänst i Lund. Centralisering pågår av administrationen
inom Högskolan i Jönköping, vilket har skapat viss turbulens. MKV som ämnesområde står
dock starkt. MKV har högt söktryck och högsta intagningspoängen vid lärosätet. Även
kvalitetsmässigt stod sig utbildningen väl enligt HSV-utvärderingen. Forskningen ökar i
omfattning och en ny doktorand har anställts som ska tvärhandledas på MKV och
Internationella Handelshögskolan.
K3: Grundlig ”makeover” delvis till följd av HSV:s kritik. Tidigare mkv ihop med
litteraturvetare och kulturvetare, nu renodlas mkv. MKV-lektorat med inriktning mot visuell
kommunikation, två sökande. Lektorat med inriktning mot Communication for
Development, 13 sökande. I oktober disputerar Kristoffer Gansing med en avhandling om
mediearkeologi.
Växjö/Kalmar: Kraftslukande sammanläggning pågår plus ny omorganisation. Nu blir det
egen institution av mkv och journalistik som flyttas från samhällsvetenskaplig till humanistisk
fakultet. Stiftelsen Barometern finansierar hälften av ny professur under fyra år. Stig-Arne
Nohrstedt avslutar halvtid och ny professor blir Renaud de la Brousse från Reims, med
internationella meriter och sommarstuga i området.
JMG: Lennart Weibull går i pension 1 september, avfirades med gediget seminarium,
stämsång och supé 23 augusti. Program ses över och byggs om; även om programmet som
helhet fortfarande har inriktningen mot PR, organisation och opinionsbildning så återgår
kärnkurserna till klassisk mkv. Fredagen den 15 juni 2012 disputerade Jonas Ohlsson vid JMG
med avhandlingen The Practice of Newspaper Ownership. Fifty Years of Control and Influence in the Swedish
Local Press.

8. Ekonomisk rapport
Kassören rapporterade att det finns 51 010 kronor på kontot efter att Nordicomprenumerationerna är betalda. Föreningen har i dagsläget 167 medlemmar; en stor del via
institutionellt medlemskap.
9. FSMKs verksamhetsplan 12/13
Formulering i verksamhetsplanen rättades; FSMK-priset 2013 gäller inte det årets bästa
doktorsavhandling utan den bästa avhandlingen från åren 2011-2013.
Föreslogs enkät till samtliga (cirka 300?) mkv-forskare för att utröna deras inställning till
föreningens arbete och för att värva ytterligare medlemmar. Förslaget fördes vidare av Malin
Sveningsson som har möjlighet att formulera uppdrag åt C-studenter. Uppdrogs åt Malin
Sveningsson att skriva sådant förslag till uppdrag för FSMK:s räkning.
10. FSMK-MKV-dagarna
Enligt årsmötets beslut förläggs MKV-dagen till Jönköping under våren; datum är ännu inte
bestämt. Preliminärt innehåll: Goda exempel från JMG och K3, framlyfta i HSV:s
utvärdering, presenteras och diskuteras.
FSMK-dagen läggs i anslutning till MKV-dagen. Nytt inslag blir utdelning av FSMK-priset
för bästa doktorsavhandling 2011-2013.
Förslag till tema för dagen diskuterades:
a) anknyt till verksamhetsmålens två första paragrafer (1. goda villkor för mkv,
exempel som nämndes var större ekon bidrag till forskning från branschen och
2. gott samarbete mellan forskare och praktiker, hänvisades bland annat till
enkät av Christina Jutterström på Weibullseminariet dagen före)
b) anknyt till aktuella kampanjer kring medie- och informationskunnighet (media
and information literacy; eventuellt gör Nordicom seminarium i ämnet på
Mediedagarna. Meg, i Göteborg i mars).
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11. Webbsida/blogg (Magnus Fredriksson adjungerad)
Varje styrelseledamot får rättighet/möjlighet att skriva på bloggen. Bloggposter ska kunna
delas till flöden på Facebook och Twitter. Magnus Fredriksson fortsätter att sköta flödet på
listan. Kommunikationsansvarig väljer ur listan det som även ska läggas ut på bloggen.
Samtliga i styrelsen som inte skickat in aktuella bilder på sig själv uppmanas göra detta
snarast till ordföranden. Bloggens adress är www.mediekom.se
12. Samarbete med Nordicom (Maria Edström adjungerad)
Nordicom är i färd med att skapa en gruppsida på Facebook inför NordMedia13 i Oslo i
augusti nästa år. Gruppen är öppen för alla från basnivå och uppåt som har tips, frågor och
inspel. Enligt Maria Edström är detta en samtalsnivå som saknas i det nordiska samarbetet.
Nu pågår arbete med att få de nordiska föreningarna att stödja initiativet.
Styrelsen beslöt att ställa sig bakom förslaget.
Former för att öka inflödet av nordiska notiser på FSMK-bloggen diskuterades; inga beslut
togs.
13. Medieforskarpris (Maria Edström adjungerad)
Ordföranden skriver uppdaterad version av regler för priset efter diskussionen på årsmötet.
Nordicom erbjuder vinnaren en icke peer-reviewed artikel om avhandlingen i Nordicom
Information med styrelsen/juryn som kvalitetsgarant.
Till nästa möte ombedes Anna Edin berätta om möjligheterna att få medel till en prissumma.
14. NordMedia13: Uppföljning
Ordföranden rapporterade om en engagerad arrangörsgrupp, främst bestående av
journalistlärare. Tonvikten i plenarprogrammet kommer att ligga på journalistik – plus lite
medier och lite kommunikation.
15. Övriga frågor
a) Ordföranden kommer att presentera sina synpunkter på underligheter i de nuvarande
stadgarnas formuleringar i god tid inför nästa styrelsemöte, med uppmaning till styrelsen
att därefter också gå igenom texten kritiskt.
b) Kassören rapporterade om behovet för föreningen att skaffa sig ett
organisationsnummer. Styrelsen uppdrog åt kassören att ordna ett dylikt, såvida inte nya
ännu okända konsekvenser uppdagas.
c) Styrelsens resekostnader förväntas omhändertas med glädje av styrelseledamöternas
arbetsgivare/institutioner. Om så icke sker tar styrelsen upp frågan.
d) Göran Palm initierade en diskussion om mkv/journalistiks svaga ställning i de högre
politiska och utbildningsbyråkratiska rymderna. En utgångspunkt var Irene Wennemos
inlägg i SvD en vecka tidigare. Andra i styrelsen rapporterade oroande tendenser om
ämnenas status/ställning. Diskuterades behovet av en kartläggning av vilka
opinionsbildare och opinionsytor som mkv/journalistik-forskarna har tillgång till.
Uppdrogs åt Göran Palm att formulera sig kring hur frågan kan föras vidare.
e) Michael Karlsson och Torbjörn von Krogh informerade om Meg 12 som ordnades av
Bokmässan, Medieakademin, Tidningsutgivarna med flera i mars i år. Forskarnätverket
Mediebilder 2020 och Institutet för mediestudier, Sim(o), deltog med seminarier
respektive seminarium och monter. Meg kan vara en arena för FSMK att öka sin
synlighet på.
16. Nästa styrelsemöten
Ordföranden lägger förslag till datum för möten i början av oktober och i början av
november på Doodle.
17. Mötets avslutande
Mötets sekreterare
Stockholm den 28/8 -12

Mötets justerare
Göteborg den 29/8 -12

Torbjörn von Krogh

Malin Sveningsson

