
Protokoll från FSMK:s styrelsemöte den 29 september 2008, Södertörns högskola 
 
Närvarande: André Jansson, Peter Berglez, Kristina Widestedt, Magnus Fredriksson, 
Stina Bengtsson (samt konferenskoordinator för NordMedia 09 Jakob Svensson) 
 

1. Mötet öppnades. 
 
2. Dagordning fastställdes med tillägg av en övrig fråga: FSMKs arrangemang av 

temadag för medlemmarna den 29 september på Södertörns högskola. 
 

3. Till sekreterare för mötet valdes vice sekreterare Stina Bengtsson. 
 

4. Till justerare av protokollet valdes Kristina Widestedt. 
 

5. Nya styrelsen konstituerades enligt följande: 
 
Ordinarie ledamöter : 
André Jansson, ordförande 
Magnus Fredrikson, vice ordförande 
Dino Viscovi, sekreterare 
Stina Bengtsson, vice sekreterare 
Kristina Widestedt, kassör 
Elisabeth Stür, ordinarie ledamot 
Peter Berglez, ordinarie ledamot 
  
Suppleanter: 
Karin Becker (suppleant för Stina Bengtsson) 
Margareta Melin (suppleant för Peter Berglez) 
Anders Svensson (suppleant för Elisabeth Stür) 
Jesper Falkheimer (suppleant för Dino Viscovi) 
Mats Eriksson (suppleant för Magnus Fredriksson) 
Jakob Bjur (suppleant för Kristina Widestedt) 
 
Frågan om en eventuell stadgeändring väcktes av Magnus Fredriksson, som menade att 
kassörsposten, liksom ordförande, sekreterare och vice sekreterare, borde röstas fram av 
medlemmarna under årsmötet. Detta eftersom styrelsen annars riskerar att stå utan kassör. 
Fråga om ev. stadgeändring hänfördes till nästa styrelsemöte att utreda. Till 
infomaster/webansvarig för föreningen utsågs Magnus Fredriksson.  
 

6. Årsmötets protokoll lades till handlingarna. 
 

7. Meddelanden från de olika lärosätena: 
 

JMG: Vid JMG har en disputation ägt rum under hösten (Liselotte Englund) och 
nästa äger rum 10 oktober (Magnus Fredriksson). Nytt mastersprogram har sjösatts 
men få studenter (4) följer detta i form av läskurser. Inom samfak vid GU utreds nu 



frågan om ett större samhällsvetenskapligt paraplyprogram för mastersexamen. 
Dessutom arbetar man på JMG med ett planeringen av ett nytt 
grundutbildningsprogram. 
 
JMK: Även JMK kommer producera två doktorer under hösten; 10 oktober (Eva 
Kingsepp) och 12 december (Sven Ross). Mastersprogrammet i journalistik har 
antagit studenter 3 terminer i rad varpå ca 50 studenter nu går detta program. På 
JMKs mastersprogram i MKV går f n ca 40 studenter. JMK avser också arbeta om 
grundutbildningen, starta kurs i Medieproduktion samt är i slutfasen av tillsättning av 
två nya lektorat. 
 
Södertörns högskola: MKV vid Södertörn är delaktiga i en ny mångvetenskaplig 
mastersutbildning, Environmental Science: Communication and Decision-making, 
som precis startat för första gången. Ca 15 studenter följer programmet. Dessutom har 
man precis startat magisterutbildningen Medier Estetik Pedagogik, en magisterkurs 
för yrkesverksamma lärare och pedagoger tillsammans med Dramatiska Institutet. 13 
studenter följer det programmet. Södertörn tilldelades mastersrättigheter i MKV av 
HSV i maj och har precis påbörjat planeringen av det mastersprogram som skall 
sjösättas ht 2009. Dessutom arbetar man med planering av ett nytt 
grundutbildningsprogram, också det med start ht 2009. I beredningsprocessen är en 
professorsutlysning och två utlysta lektorat.  
 
Örebro universitet: Vid Örebro har anställts tre nya doktorander (varav en siktar på 
fil.lic). Tre nya postod-tjänster har tillsatts (Peter Berglez, Mats Eriksson, Anna 
Roosvall). MKV ger två mastersutbildningar, en tillsammans med retorikämnet som 
knappt tio studenter följer, och en i Global Journalism som 22 studenter följer. Stora 
omorganisationer har skett vid Örebro universitet och MKV sorterar numera under 
Akademin för humaniora, samhällsvetenskap och pedagogik.  
 
Karlstads universitet: I Karlstad har anställts en ny lektor (Mikael Karlsson) samt 
två adjunktstjänster (Jakob Svensson och Gary Bergquist). Man har precis startat en 
ny grundutbildningsstruktur med ett gemensamt basår samt tre inriktningar 
(Kommunikation och globala medier, Visuell kommunikation och design samt 
Informationsprogrammet). Sammanlagt ca 130 studenter läser de tre inriktningarna.  
Mastersutbildningen Global Media Studies har precis startat med 3 studenter som 
följer programmet som läskurser.  

 
8. Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 69 545, 50 kronor på föreningens plusgirokonto. Hårdare 
medlemspolicy (endast betalande medlemmar räknas) har gett färre, men mer aktiva, 
medlemmar (156 jämfört med 243 för ett år sedan). Föreningens ekonomi är mycket god 
varför det förhoppningsvis finns utrymme för generösa stipendieutdelningar till 
doktorander inför NordMedia 2009 i Karlstad. Föreningen skall strax efter årsmötet 
genom ett utskick uppmana prefekter och ämnesansvariga vid MKV-institutionerna i 
landet att kollektivansluta sina anställda för en enklare hantering av medlemsavgifter och 
medlemmar. Styrelsen enades om att vidare diskutera frågan om vilka som är dess 



målgrupper och hur dessa kan nås. Till nästa möte fördes också frågan om hanteringen 
och utdelningen av stipendier till doktorander inför NordMedia 2009 i Karlstad. 
 

9. Lägesrapport och diskussion kring hemsida och e-postlista 
Föreningens gamla hemsida är fortfarande öppen och sökbar. Denna måste tas bort 
omgående. Vi diskuterade möjligheten att använda hemsidan som medlemsmatrikel 
där föreningens medlemmar blir sökbara för sig själva och andra. Detta måste dock 
göras på individuell basis då man annars kommer i konflikt med PUL. Vi beslöt att i 
ett första steg presentera de institutioner där föreningens medlemmar finns. 
Nyhetsbrevets vara eller icke vara diskuterades också. Ordföranden (André) fick i 
uppdrag att till nästa möte presentera en idé för nyhetsbrevets utformning. 

 
10. Uppföljning av IAMCR-konferensen 
Konferensen som helhet var lyckad både vad gäller antal anmälda, ekonomi, och 
organisation. Dock konstaterades att den ambition som tidigare funnits att, som en 
rekryteringsåtgärd, särskilt föra fram FSMK inte riktigt genomförts.  

 
11. Lägesrapport och diskussion inför NordMedia 09 
Planeringen av NordMedia 09 går framåt och mycket arbete är redan gjort. Jakob 
Svensson vid Karlstads universitet är numera anställd som konferenskoordinator på 
10%. Samtliga talare och paneldeltagare är kontrakterade och datum för abstract och 
paperdeadlines är fastlagda. I planerna ingår också två pre-konferenser, en för 
doktorander och en av mer populärvetenskaplig karaktär. Till nästa möte fördes 
frågan om FSMK skall utarbeta någon speciell rekryteringsstrategi inför NordMedia 
09. 

 
12. FSMK:s verksamhet under 2008/09 
Styrelseledamöterna fick i uppdrag att läsa föreningens verksamhetsplan inför nästa 
möte.  

  
13. Övriga frågor: FSMKs temadag vid Södertörn 29 september 2008. Temadagen 

genomfördes på eftermiddagen efter styrelsemötet. Vi beslöt att utvärdera 
tillställningen vid nästa möte. 

 
14. Nästa möte äger rum den 13 november kl 12-16 vid Örebro universitet. 

 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Sekreterare       Justeras 


