
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Protokoll	  FSMK	  styrelsemöte	  

tisdag	  1	  april	  2014,	  Örebro	  universitet	  

	  
Närvarande:	  Martin	  Danielsson,	  Anna	  Edin,	  Heike	  Graf,	  Anna	  Roosvall	  

Via	  Skype:	  Magnus	  Andersson,	  Christian	  Christensen,	  Merja	  Ellefson,	  Helena	  Sandberg	  

	  

1. Mötet	  öppnades.	  

2. Dagordning	  fastställdes.	  

3. Till	  ordförande	  valdes	  Anna	  Roosvall,	  till	  sekreterare	  valdes	  Anna	  Edin.	  

4. Till	  justerare	  valdes	  Heike	  Graf.	  

5. Föregående	  protokoll	  lades	  till	  handlingarna.	  

6. Information:	  ordförande	  informerade	  om	  att	  skrivelsen	  till	  SR	  ivägskickats	  enligt	  

tidigare	  beslut.	  

7. Meddelande	  från	  de	  olika	  lärosätena:	  

Halmstad:	  utlyser	  ett	  lektorat	  i	  MKV.	  Efter	  en	  omfattande	  omorganisation,	  finns	  

förslag	  på	  ytterligare	  en,	  där	  humaniora	  och	  lärarutbildningen	  tillsammans	  med	  

hälsa	  och	  samhälle	  ska	  utgöra	  en	  enhet,	  medan	  MKV	  ska	  ligga	  kvar.	  De	  

samhällsvetenskapliga	  ämnena	  splittras.	  Förslaget	  har	  stött	  på	  intern	  kritik.	  

Södertörn:	  ett	  eller	  flera	  lektorat	  utlysta	  i	  MKV.	  Ny	  ämnessamordnare	  är	  Peter	  

Jacobsson.	  

Gävle:	  Mats	  Hyvönen	  disputerar	  i	  september.	  Förnyat	  och	  fortsatt	  lärar-‐	  och	  

forskarsamarbete	  med	  University	  of	  Kwa-‐Zulu	  Natal	  i	  Durban/SA.	  	  



Örebro:	  två	  nya	  doktorandtjänster	  är	  utlysta	  inom	  MKV	  med	  inriktning	  mot	  

Discourse	  Studies.	  Johanna	  Stenersen	  ska	  ha	  slutseminarium.	  

Umeå:	  tre	  doktorandtjänster	  är	  utlysta.	  Avancerad	  nivå	  i	  utbildningen	  under	  

omkonstruktion	  och	  nyetablering	  i	  syfte	  att	  bättre	  rekrytera	  studenter.	  En	  

utvecklingsgrupp	  för	  att	  öka	  internationalisering	  har	  konstituerats	  och	  

förhandlar	  med	  universitetet	  i	  Jyväskylä	  om	  samarbete	  inom	  området	  

kriskommunikation.	  

Stockholm:	  4	  doktorandtjänster	  är	  utlysta,	  2	  inom	  MKV	  och	  2	  inom	  journalistik.	  

Det	  tidigare	  redovisade	  EU-‐projektet	  är	  påbörjat.	  John	  Sundholm	  blir	  ny	  prefekt	  

på	  IMS,	  tidigare	  filmvetenskap	  Karlstad	  universitet.	  	  

Lund:	  intern	  dag	  den	  24	  april	  på	  temat	  Medialisering	  och	  kändiskultur,	  

finansierat	  med	  medel	  från	  RJ,	  tillsammans	  med	  andra	  lärosäten	  och	  ämnen.	  Nils	  

Holmberg	  har	  haft	  halvtidsseminarium,	  Nina	  Martinez	  kommer	  att	  ha	  

halvtidsseminarium	  den	  närmaste	  tiden,	  liksom	  Susanna	  Magnusson	  och	  Niklas	  

Håkansson.	  Ny	  doktorand	  i	  MKV/strategisk	  kommunikation	  antagen.	  	  

Karlstad:	  utlyser	  två	  doktorandtjänster	  inom	  kort.	  

Göteborg:	  konferens	  om	  Reality	  TV.	  Möte	  om	  forskarutbildningsutbyte	  i	  maj.	  

8. Ekonomisk	  rapport:	  80.834	  kr	  på	  kontot	  till	  dags	  dato.	  	  

9. Beslut	  om	  firmatecknare	  för	  föreningen:	  beslutades	  att	  ordförande	  Anna	  Roosvall	  

och	  kassör	  Michael	  Karlsson	  blir	  firmatecknare.	  	  

10. Inför	  årsmötet:	  ordförande	  redogjorde	  för	  det	  arbete	  som	  krävs	  inför	  årsmötet.	  	  

Beslutades	  att	  Michael	  Karlsson	  sköter	  det	  ekonomiska	  arbetet.	  Beslutades	  att	  

verksamhetsberättelsen	  skrivs	  av	  Anna	  Roosvall,	  Anna	  Edin,	  Martin	  Danielsson,	  

Michael	  Karlsson.	  Beslutades	  att	  verksamhetsplan	  skrivs	  av	  Heike	  Graaf,	  Michael	  

Karlsson,	  Helena	  Sandberg.	  Beslutades	  att	  dokumenten	  färdigställs	  senast	  vecka	  

18.	  Det	  underströks	  att	  för	  att	  årsmötet	  ska	  vara	  giltigt	  måste	  10	  medlemmar	  

utöver	  styrelsen	  närvara.	  Styrelsen	  påminner	  sina	  respektive	  lärosäten	  om	  vikten	  

av	  deltagande.	  	  

11. Arbete	  gentemot	  forskningsråden:	  förslag	  framkom	  att	  göra	  frågan	  om	  dialog	  

mellan	  FSMK,	  VR	  och	  RJ	  kring	  finansiering	  och	  utveckling	  till	  ett	  tema	  på	  nästa	  

FSMK-‐dag,	  och	  att	  i	  det	  sammanhanget	  inbjuda	  f	  d	  sakkunniga	  inom	  

bedömargruppen.	  Ytterligare	  förslag	  var	  att	  använda	  bloggen	  som	  ett	  slags	  

”dialog”	  i	  detta	  avseende.	  	  



12. FSMK-‐/MKV-‐dagarna:	  detaljplanering	  diskuterades.	  Panelen	  måste	  slutligen	  

organiseras	  -‐	  beslutades	  att	  Anna	  Roosvall	  och	  Christian	  Christensen	  omgående	  

tar	  itu	  med	  detta.	  Vad	  beträffar	  frågor	  kring	  ämneskonferensen	  beslutades	  att	  

Anna	  Roosvall	  tar	  kontakt	  med	  Sofia	  i	  Piteå	  angående	  talare	  och	  information	  i	  det	  

avseendet.	  	  

13. Webbsida,	  blogg	  och	  twitter:	  Merja	  redogjorde	  för	  arbetet	  med	  gästbloggen	  och	  

hemsidan,	  där	  länkar	  nu	  finns	  till	  andra	  forskarföreningar	  och	  till	  Nordicom.	  

Sociala	  medier	  används	  numera	  regelbundet	  i	  arbetet.	  Förslag	  på	  fler	  

gästbloggare	  diskuterades.	  	  

14. MEG:	  Michael	  Karlsson	  representerade	  FSMK	  på	  MEG.	  Intresset	  från	  branschen	  

var	  svagt.	  Beslutades	  att	  det	  inte	  är	  värt	  att	  finansiera	  den	  typen	  av	  deltagande	  

framöver.	  Underströks	  dock	  att	  det	  är	  värdefullt	  om	  representant	  för	  styrelsen	  

deltar	  mer	  allmänt	  på	  MEG.	  	  

15. Nordmedia:	  uppföljning	  –	  inget	  att	  rapportera.	  

16. Övriga	  frågor:	  föregående	  protokoll	  från	  december	  2013.	  Förslag	  att	  protokollet	  

rekonstrueras	  av	  Anna	  Roosvall	  enligt	  §	  force	  majeur	  och	  att	  erforderliga	  beslut	  

tas	  per	  capsulam.	  	  

17. Nästa	  styrelsemöten:	  årsmöte	  den	  14	  maj,	  därefter	  konstituerande	  möte	  via	  

Skype.	  	  

18. Mötet	  avslutades.	  	  

	  

	  

Vid	  protokollet/mötets	  sekreterare	   	   Mötets	  justerare	  
Stockholm	  den:	   	   	   Södertörn	  den:	  
	  

	  

Anna	  Edin	   	   	   	   Heike	  Graf	  


