Protokoll från FSMK:s styrelsemöte den 15 maj 2007 – Södertörns högskola

Närvarande:

Mats Ekström
Anna Maria Jönsson
Karin Ljuslinder

André Jansson
Åsa Kroon
Monica Löfgren Nilsson

1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen fastställdes utan tillägg.
3. André Jansson valdes till mötets sekreterare.
4. Monica Löfgren Nilsson valdes till justerare.
5. Föregående protokoll kontrollerades och lades till handlingarna. André Jansson
fick i uppdrag att sammanställa och arkivera protokoll från de senaste tre åren,
vilka i samband med mötet överlämnades från den avgående ordföranden.
6. Meddelanden:
Mats Ekström meddelade att alla lärosätens ämnesansvariga inbjudits att i
september 2007 diskutera den fortsatta utvecklingen av ett nationellt samarbete på
FoU‐nivå. Detta bl a med anledning av den kommande ansökan till NordForsk om
att få starta en nordisk forskarskola, i vilken Sverige bör finnas med som en tydlig
partner. Det nationella samarbetet är tänkt att till en början handla om partnerskap,
t ex i form av samordning av kursverksamhet, och på sikt möjligen en mer
sammanhållen forskarskola.
Från JMG meddelades bl a att Annika Bergström ska bli ny studierektor och att två
nya doktorander ska antas till hösten. Vidare meddelades att forskarutbildningen
befinner sig i ekonomiskt trångmål.
Från Karlstad meddelades att en ny forskarkurs kommer att ges under hösten 2007
tillsammans med Malmö, samt att en ny struktur för grundutbildningarna + en ny
MA‐profil är under utveckling med planerad start 2008.
Karin Ljuslinder meddelade att hon ska sluta som prefekt i Piteå, samt att
utbildningarna i såväl Umeå som Piteå befinner sig i ett problematiskt läge p g a
vikande studentefterfrågan och brist på disputerade lärare.

Från Örebro meddelades att en omstrukturering av grundutbildningarna pågår i
syfte att skapa ett gemensamt basår, samt att postdok‐tjänster utlysts för tillträde
2008. Vidare kommer nya forskarkurser enligt tidigare annonsering ges ht 2007.
Anna Maria Jönsson meddelade att man i Södertörn befinner sig i en god
forskningssituation med betydande finansiellt stöd från bl a Östersjöstiftelsen, men
att söktrycket på grundnivå är vikande. En Master‐utbildning ska enligt nytt beslut
ges tillsammans med KTH.
7. Ekonomisk rapport: Anna Maria redogjorde för det ekonomiska läget, som p g a
uteblivna medlemsavgifter är svagare än beräknat. Det finns i nuläget medel att
dela ut blott resestipendier om vardera 1500 kr till de 15 doktorander som sökt.
Utifrån en realistisk kalkyl om förväntade inbetalningar under året beslutades
emellertid att dela ut resestipendier om vardera 3000 kr till de doktorander som
uppfyller följande två kriterier: (1) Man ska vara doktorand vid konferenstillfället,
d v s ej nydisputerad. (2) Man ska inte ha blivit beviljad medel vid närmast
föregående ansökningsomgång. Vidare ska de som kan förväntas få annan
finansiering, t ex från sin institution, uppmanas att dra tillbaka sin ansökan.
Med anledning av det uttunnade medlen för stipendiefinansiering diskuterades
även behovet av att i framtiden sträva mot tydligare kriterier för tilldelning, t ex
utifrån vetenskapliga kvaliteter, vilket också skulle vara ett led i FSMK:s strävan att
höja nivån på de nordiska konferenserna. Också på en mer övergripande nivå vore
det relevant att inom en snar framtid diskutera hur FSMK:s olika budgetposter bör
dimensioneras, d v s vilka verksamheter som ska ges prioritet.
8. Angående ICA 2007: Mats Ekström meddelade att FSMK sponsrar Nordicoms
utställning med 6000 kr. Ulla Carlsson är ansvarig för arrangemanget.
9. Inför årsmötet i Helsingfors:
‐ Det beslutades att utskick med kallelse och övriga handlingar ska göras av
Anna Maria Jönsson senast den 31 maj, troligtvis den 29 maj.
‐ Det meddelades att Anna Maria Jönsson kommer att föreslås som ny
ordförande, jämte en rad nya ledamöter, vilka meddelas i utskicket.
‐ Det beslutades att årsmötet ska äga rum kl 17‐18 på konferensens fredag.
‐ Dagordningen kommer att baseras på föregående årsmötes dagordning, men
med några särskilda tillägg: (1) Förslag till nytt räkenskapsår 1 juli – 30 juni; (2)
bibehållen medlemsavgift, men diskussion om hur betalningsmoralen kan höjas;
(3) nästa årsmöte i anslutning till IAMCR i Sthlm 2008; (4) förslag till värdskap
för 2009 års nordiska konferens i Sverige; (5) förslag till ändringar i
verksamhetsplanen, f a bestående i ett strykande av punkten att FSMK ska agera
remissinstans; en mjukare skrivning rörande FSMK:s ansvar att ”bevaka” olika
utbildningar inom medie‐ och kommunikationsområdet, samt en punkt om nya
former för inbetalning av medlemsavgifterna. Mats Ekström åtog sig att föra in
dessa ändringsförslag och cirkulera till övriga styrelsemedlemmar.

10. En övrig fråga: Mötet diskuterade tänkbar plats för den nordiska konferensen i
Sverige 2009. Två huvudalternativ framkom: (1) Karlstad‐Örebro, (2) Malmö‐
Lund‐Helsingborg. Förstnämnda alternativ grundades på ett uttalat intresse från
närvarande företrädare (Ekström och Jansson). Sistnämnda alternativ diskuterades
bl a mot bakgrund av logistiska faktorer. Frågan kommer att avgöras så snart
information inhämtats om hur beslut fattas om värdskap.
11. Mötet avslutades.

Sekreterare:

André Jansson
Karlstad den 22 maj 2007

Justeras:

Monica Löfgren‐Nilsson

