Protokoll från FSMK:s styrelsemöte i Örebro den 24 januari 2007

Närvarande:

Mats Ekström
André Jansson
Anna Maria Jönsson

Åsa Kroon
Monica Löfgren‐Nilsson
Ester Pollack

1.

Mötet öppnades

2.

Dagordningen fastställdes med tillägg gällande IAMCR‐konferensen 2008.

3.

André Jansson valdes till mötets sekreterare.

4.

Åsa Kroon valdes till justerare.

5.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

6.

Inga särskilda meddelanden.

7.
Ekonomisk rapport: Kassören meddelade att potten för doktorandstipendier i år
som förväntat blir något mindre än normalt (se tidigare protokoll). Vidare betonades
vikten att sprida information om stipendierna före sista ansökningsdatum, den 15
februari. Det beslutades att inget extra möte ska sammankallas för att besluta om
fördelningen av bidrag.
8.
Nästa årsmöte i Helsingfors: Under mötet diskuterades tidigare erfarenheter av
problem med att finna lämplig tid och plats för årsmötet under de nordiska
konferenserna. Därför bestämdes att en tidig kontakt ska tas med de finska
organisatörerna för att säkerställa lokalbokningen. Det framkom också att alla
styrelsens medlemmar har för avsikt att närvara under konferensen/årsmötet. Utskick
med kallelse till FSMK:s medlemmar kommer att skickas ut under v. 22 (maj).
Tillsammans med inbjudan skickas även Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse,
Resultat‐ och balansräkning, samt förslag till ny styrelse. Den sista punkten behöver
särskilda förberedelser, eftersom ett flertal medlemmar i styrelsen ska avgå till
sommaren (Mats, Monica, Anna Maria, Ester och Åsa). Monica L‐N ansvarar för att
Maria Edström sammankallar valberedningen. Vidare uppmanades samtliga
styrelsemedlemmar att inkomma med förslag på namn till den nya styrelsen. Förutom
att spridningen över landet bör vara god, uttrycktes ett gemensamt önskemål om att
nästa ordförande bör vara en kvinna.
9.
Nordiska konferensen: Under mötet diskuterades problemet med att påverka
utformningen av konferenstemat och programmet. Organisatörerna har inte tagit
intryck av de synpunkter som (enligt tidigare protokoll) framförts av FSMK (liksom av

övriga nordiska motsvarigheter). Mötet diskuterade möjligheten att under årsmötet ta
upp diskussionen om hur organisationen av arbetsgrupper ska ske i framtiden, med
sikte på en nyordning inför konferensen i Sverige 2009.
10.
FSMK:s medverkan vid ICA i maj 2007: Mats Ekström informerade att ett
samnordiskt rum för information och marknadsföring kommer att stå till förfogande
under ICA‐konferensen i San Francisco. Detta har kommit till stånd efter ett
erbjudande från Sonia Livingstone och går ut på att de nordiska länderna som
motprestation ansvarar för något slags event/reception. Nordicom, FSMK och den
danska forskarföreningen har beslutat att ekonomiskt stödja arrangemanget. Från
Norge och Finland är beskeden mer oklara alltjämt. En central punkt blir att genom
detta forum marknadsföra IAMCR i Stockholm 2008. Ester Pollack ansvarar för att ta
fram särskilt material i form av folder och poster. Vidare föreslogs att en särskild
representant ska utses för att sprida informationen under ICA‐konferensen. Mats
Ekström åtog sig att via FSMK‐listan informera landets institutioner om att möjlighet
finns till viss marknadsföring under ICA.
11.
Nationell forskarskola och nordiskt nätverk för FU: Mats Ekström informerade om
planerna på att söka medel från NordForsk för ett nordiskt nätverk för FU inom MKV.
Mötesdeltagarna var eniga om att det inför en sådan ansökan vore bra om det i Sverige
fanns en sammanhållen forskarskola, liknande dem som redan existerar i Finland och
Danmark. Mötet enades också om att en lösare struktur, som huvudsakligen skulle
handla om samordning och information kring lokalt arrangerade kurser, vore att
föredra framför en mer operativ enhet. Mats Ekström åtog sig att arbeta vidare med
dessa idéer genom att fördjupa diskussionen med landets övriga professorer, samt
undersöka möjliga vägar för finansiering.
12.
IAMCR i Stockholm 2008: Ester Pollack meddelade att konferensorganisationen
behöver medel för att finansiera en administrativ tjänst, vilket ledde till en diskussion
om huruvida landets enskilda institutioner skulle kunna bidra. Mötesdeltagarna var
eniga om att detta vore rimligt, men att det inte är självklart i vilken storleksordning
bidragen bör vara (10,000 kr nämndes som ett slags riktlinje), samt att varje bidrag
måste ges på frivillig basis. Mötet beslutade att Ester Pollack ska skriva ett förslag till
brev riktat till landets alla institutioner/avdelningar för MKV. Detta brev ska
sedermera undertecknas även av Mats Ekström innan det skickas ut. Samtliga
mötesdeltagare uppmanades också att till Ester Pollack inkomma med förslag på
tänkbara medfinansiärer för konferensen.
13.

Nästa möte äger rum den 15 maj kl 12 på Södertörns högskola.

Sekreterare:

Justeras:

André Jansson

Åsa Kroon

