	
  

	
  

Protokoll FSMKs styrelsemöte
23 april 2015	
  kl	
  17-‐18,	
  IMS/Stockholms	
  universitet	
  
Deltagare:	
  Anna	
  Roosvall,	
  Anna	
  Edin,	
  Heike	
  Graf,	
  Henrik	
  Örnebring,	
  Martin	
  Danielsson,	
  Ylva	
  
Ekström,	
  Mart	
  Ots.	
  Merja	
  Ellefson	
  (	
  de	
  två	
  sistnämnda	
  via	
  Skype)	
  

1. Mötet öppnades.
2. Dagordning fastställdes.
3. Till ordförande valdes Anna Roosvall, till sekreterare valdes Anna
Edin.
4. Till justerare av protokollet valdes Martin Danielsson.
5. Meddelanden från de olika lärosätena: Jönköping: Fredrik
Stjernstedt slutar i Jönköping och börjar på Södertörns högskola
som lektor. Nya lektorat samt post doc kommer att utlysas inom
kort. Gävle: ett vikariat är under tillsättning, eventuellt kommer
ytterligare ett att lysas ut. Uppsala: Nico Carpentier är ny professor
i MKV. Karlstad: två lektorat tillsätts och doktorander kommer att
rekryteras till hösten. RJ-finansierad Geomedia-konferens går av
stapeln i april. Södertörn: Anne Kaun, Jonas Andersson Schwarz

och Fredrik Stjernstedt anställs som lektorer. Halmstad: Linus
Andersson

och

Ebba

Sundin

anställs

som

lektorer.

Stockholm/IMS: ny post doc anställd inom EU-projekt, nya
doktorander

kommer

att

rekryteras

inom

befintliga

forskningsprojekt. Inom Global media studies and mediated
politics har JMK definierats som en framstående forskningsmiljö.
6. Ekonomisk rapport: 135 341 kr på kontot till dags dato. Styrelsen
inväntar fortfarande fler institutionsbetalningar. FSMK har för
närvarande 142 medlemmar.
7. FSMK-dagen: avlöpte mycket bra, trots lite sämre uppslutning än
väntat.
8. Avhandlingspriset:

ett

stort

arbete

har

utförts

av

avhandlingsgranskarna. Florenica Enghels blev enhälligt beslutad
som årets pristagare. Johan Lindell och Signe Opermann var de två
andra på FSMKs short list.
9. Webbsida, blogg och twitter: en diskussion fördes huruvida
pressmeddelanden ska publiceras på FSMK-listan. Beslutades att
det i verksamhetsplanen bör ingå en policy kring regler för
publicering. Vad beträffar bloggen föreslogs Ulf Dahlqvist och
Ulla Carlsson som nya gästbloggare.
10.

Nordmedia: ingen ny information i dagsläget

11.

Inför årsmötet: beslutades att Ulrika arbetar med den

ekonomiska rapporten och därtill hörande element. Beslutades att
Anna R, Anna E och Martin arbetar med verksamhetsberättelsen.
Beslutades att Henrik och Ylva arbetar med verksamhetsplanen.

Övrig planering av verksamhetsårets arbete: A) FSMK-dagen,
avhandlingspris B) verksamhetsberättelse-plan/årsredovisning ska
skrivas,

revisorer

kontaktas,

valberedningen

aktiveras.

C)

samverkan med övriga sektorer integreras i det arbete som utförs.
12.

Övriga frågor: inga övriga frågor.

13.

Nästa styrelsemöten: Skype-möte i juni, årsmöte i

Köpenhamn, i anslutning till Nordmedia 13-15 augusti.
14.

Mötet avslutades.

Vid protokollet/mötets sekreterare:

Mötets justerare:

Stockholm den

xx den

Anna Edin

Martin Danielsson

	
  

