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Protokoll från FSMK:s styrelsemöte den 5 februari 
 
Plats: JMK 
 
Närvarande:  Anna‐Maria Jönsson, Stina Bengtsson, Elisabeth Stur, Kristina Widestedt, 

Karin Ljuslinder, André Jansson  
 
1. Mötet öppnades. 
 
2. Dagordningen fastställdes utan tillägg. 
 
3. André Jansson valdes till sekreterare. 
 
4. Stina Bengtsson valdes till justerare. 
 
5. Föregående mötesprotokoll kontrollerades och lades till handlingarna.  
 
6. Meddelanden:   ‐   Från  Mittuniversitetet  meddelades  att  avdelningschefen  är 

sjukskriven, men  att  en  tf  tillsatts. Kristoffer Holt  kommer  att 
disputera i mars. 

 
‐ Från  Umeå meddelades  att  institutionen  fr  o m  januari  bytt 

namn till Institutionen för kultur och medievetenskaper. Kerstin 
Engström  kommer  att  disputera  i  april.  Till  Piteå  tekniska 
högskola har  två nya  lektorer  rekryterats: Martina Ladendorff 
och Seppo Luoma‐Keturi.  

 
‐ Från  Karlstad  meddelades  att  pengar  från  Ander‐stiftelsen 

beviljats för  inrättande av en alternerande gästprofessur fr o m 
ht 2008.   

 
‐ JMK:s  prefekt  är  långtidssjukskriven, men  Tytti  Soila  utsedd 

som  tf. Två disputationer har  ägt  rum  i december‐januari  och 
ytterligare en eller två är att vänta under läsåret.  

 
‐ Från  Södertörn  meddelades  att  Lars  Lundgren  anställts  som 

lektor efter sin disputation. Den utlysta professuren har fått 14 
sökande.  Två  nya  doktorander  har  anställts  fr  o  m  den  1 
februari och två  lektorat kommer att utlysas under våren. Mkv 
håller också på och utvärderas för att få starta Master‐program.    

  
7. Den ekonomiska rapporten visade att läget är stabilt sedan föregående möte. 
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8.   Synlighets‐  och  rekryteringsstrategier: Mötet  fattade  beslut  om  tre  saker:  (1) Något 
utökat  arbete  för  att  öka  representationen  i  forskningsstiftelser  (RJ, VR)  kommer 
inte  att  initieras  under  året.  (2)  En  årlig  temadag  med  föredrag,  debatter  och 
festligheter  kommer  att  inrättas  och  hållas  för  första  gången  under  hösten  2008. 
Alla FSMK:s medlemmar ska bjudas in och särskild vikt kommer att läggas vid att 
locka doktorander. Stina Bengtsson, Anna Maria Jönsson och Patrik Åker tar ansvar 
för evenemanget. (3) En presentationsfolder för FSMK ska tas fram i tid till IAMCR‐
konferensen. Denna ska vara kortfattad och innehålla information på både svenska 
och engelska. Elisabeth Stur tar ansvar för att projektet startas och undersöker om 
det finns studenter vid Mittuniversitetet som kan göra utformningen. 

 
9.   Hemsidan: Mötet beslutade att hemsidan  ska utvecklas  inför  IAMCR‐konferensen. 

Medlemslistan  ska  läggas  ut  och  ackompanjeras  av  korta  forskarpresentationer  på 
engelska,  så  att  sidan  kan  fungera  som  en  ”portal”  till  svensk  medie‐  och 
kommunikationsforskning.  Med  hjälp  av  en  gemensam  mall  ska  förteckningen 
också göras sökbar via nyckelord. Enligt rapport  från Magnus Fredrikson uppgår 
kostnaden  för att anlita en konsult  för att göra en utvecklad hemsida  inklusive e‐
postlista  till  5‐10,000  kr  (+  200  kr/mån  i  administrationskostnad).  Magnus 
Fredrikson fick mandat att ge detta uppdrag till byrån Vidvinkel, som han tidigare 
varit i kontakt med för FSMK:s räkning. Han anmodades också ta fram ytterligare 
information om vilka webb‐adresser som är tillgängliga. Vidare beslutade mötet att 
”webbredaktör” eller liknande kommer att inrättas som ett särskilt uppdrag för en 
av styrelsens ordinarie ledamöter.    

 
10. E‐post‐listan: Kommer att kopplas till den nya hemsidan ‐ se punkt 9!   
 
11.  Nyhetsbrevet:  Mötet  beslutade  att  nyhetsbrevet  också  ska  göras  tillgängligt  på 

hemsidan när denna är klar.  
 
12.  Inför  Nordiska  konferensen  2009:  André  Jansson  rapporterade  om  det  pågående 

arbetet med att utforma program, tema och att omvandla nuvarande arbetsgrupper 
till  divisioner. Det  föreslagna  temat  Body,  Soul  and  Society:  Rethinking Media  and 
Communication Ontologies,  som  tidigare  skickats ut  till  styrelsen,  ansågs vara bra. 
Vissa  förslag  gavs  emellertid  till  hur  temat  skulle  kunna  göras  mer  inklusivt. 
FSMK:s  styrelse  ställde  sig  också  helt  och  fullt  bakom  initiativet  att  göra  om 
arbetsgrupperna till bredare divisioner för att skärpa kvalitetskraven för papers och 
skapa en  tydligare struktur. Två huvudsynpunkter  framkom att  ta med  till mötet 
med  den  nordiska  kommittén  (6  februari):  Några  av  divisionerna  föreslogs  få 
bredare  namn. Divisionen Media, Gender  and  Sexuality  föreslogs utgå,  eftersom 
detta tema snarare bör genomsyra alla grupper och eftersom tidigare arbetsgrupper 
inom  området  varit mycket  små  på  senare  år. André  Jansson  återkommer med 
rapport från mötet med den nordiska gruppen.  

 
13.  IAMCR  i  Stockholm:  Håkan  Lindhoff  besökte  mötet  och  rapporterade  om  det 

pågående arbetet. Blott  tre  institutioner hade dittills bidragit med sponsorpengar: 
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Göteborg,  Karlstad  och Örebro. Håkan  Lindhoff  betonade  att  sponsorpengar  är 
särskilt  värdefulla,  eftersom  bidrag  från  stiftelser  sällan  kan  användas  för  att 
finansiera  löner.  En  stor VR‐ansökan  har  emellertid  skickats  in  och  svar  väntas. 
Dessutom har en särskild ”fund‐raiser” anlitats för att få hjälp att hitta sponsorer.  

 
14.  Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 7 maj på Södertörns högskola.  
 
15. Övrig  fråga: Årsmötet kommer att äga  rum  i  samband med  IAMCR  i Stockholm; 

exakt  tidpunkt bestäms så snart hela konferensprogrammet är klart. Utskick med 
sedvanligt material ska ske två månader  i förväg. Ordföranden ska även kontakta 
valberedningen så att de kan påbörja arbetet att föreslå nya styrelsemedlemmar.  

 
 
Vid protokollet:    Justeras:  
 
 
……………………………………  …………………………………… 
André Jansson     Stina Bengtsson  
den 9 februari 2008              
     
      
  
 


