
Protokoll FSMKs styrelsemöte  

Tisdag 11 februari 2014, via Skype 

 
Närvarande:	  Magnus	  Andersson,	  Martin	  Danielsson,	  Anna	  Edin,	  Merja	  Ellefson,	  Heike	  
Graf,	  Michael	  Karlsson,	  Martina	  Ladendorf,	  Mart	  Ots,	  Anna	  Roosvall,	  Helena	  Sandberg	  
 

1. Mötet öppnades. 
2. Dagordning fastställdes. 
3. Till ordförande valdes Anna Roosvall, till sekreterare valdes Anna Edin. 
4. Till justerare av protokollet valdes Martina Ladendorf. 
5. Föregående protokoll bordlades. Godkänns vid senare tillfälle per capsulam. Anna 

Roosvall gjorde en kort sammanfattning av föregående möte för kännedom: Ekonomisk 
rapport. Diskussion kring inbjudan av gäster till FSMK-dagen. Webbsidan, twitter, 
Facebook följdes upp. MEG, två presentationer beslutades. ICA-medverkan beslutades. 
Nordmedia följdes upp. Rapport från möte mellan ordförandena i de nordiska 
föreningarna.  

6. Meddelanden från de olika lärosätena:  
Umeå - Pelle Snickars är nytillträdd professor, Johan Jarlbrink är nytillträdd lektor.  
Jönköping - Ulrika Olausson är nytillträdd professor. Det förs en ”spännande dialog mellan 
MKV och Handelshögskolan”. Två doktorandtjänster utlyses inom kort.  
Karlstad - två lektorat, en post doc och två doktorandtjänster utlyses inom kort.  
Gävle – filmvetenskapen läggs ned varvid en lektor i filmvetenskap kommer att ingå i MKV-
kollegiet. Mats Hyvönen disputerar i juni. 
Lund – Magnus Andersson är nytillträdd lektor. Internationell konferens i vår förväntas bli 
välbesökt. Starkt söktryck på höstens nya internationella masterprogram. Uppsatsboken ges ut 
och rekommenderas. 
Malmö – disputation har nyligen ägt rum. Post doc nyligen utlyst och en ny doktorand är 
anställd inom MKV. 



Halmstad – ett nytt utbildningsprogram har startat där MKV, statsvetenskap och 
internationella relationer kombineras. Ett nytt tvärvetenskapligt resurscentrum för tillämpad 
kultur- och samhällsforskning (SCACA) etableras, med gästprofessor Sarah Pink. En 
doktorandtjänst är utlyst. Martin Danielsson disputerar i september. 
Dalarna – MKV numera nedlagt. De praktiska medieämnen är dock kvar. 
Örebro – disputation i juni. Tre profilområden etablerade: Discourse and Communication, 
Media and Journalism samt Visual Culture.  
Göteborg – tre doktorandtjänster på gång.  
Jönköping – Anders Svensson befordrad till docent. 
Södertörn – minst en lektorstjänst kommer att utlysas. Fredrik Stiernstedt slutar och börjar 
istället i Jönköping.  
Stockholm – Amanda Lagerqvist tillträder forskartjänst på IMS. 
7. Ekonomisk rapport: 57.333 kr på kontot till dags dato.  
8. FSMK-/MKV-dagarna: Årets tema är Nya publiceringskulturer och i panelen kommer 

Ulla Carlsson, Martin Fredriksson och Ulf Sandström att ingå. Christian Christensen 
fungerar som moderator. Ett alternativ som diskuterades var att Christian ingår i panelen 
och att Anna R fungerar som moderator. Anna R kontaktar även Ditte Laursen för 
eventuell medverkan. Tidsschema för konferensen diskuterades enligt följande: kl 13-16 
paneldiskussion, inklusive paus, kl 16.30 – 17.30 årsmöte, kl 19 middag. Anna R tar 
kontakt med Piteå om de praktiska aspekterna. MKV-dagen: inget tema har ännu bestämt 
av Piteå. Input från styrelsens sida blev följande: 1) utvärdering och diskussion av 
Bologna-projektet, 2) branschsamverkan inom MKV-utbildningarna, 3) MOKS-
kurser/utbildningar, interaktiva lärmiljöer. Konferensprogram bör publiceras de närmaste 
veckorna. 

9. Webbsida, blogg och twitter – uppföljning: Facebook och twitter används numera 
regelbundet som plattformar. Anna R föreslår att det länkas till de andra nordiska 
forskarföreningarna, samt att en för FSMK-dagen speciell sida läggs upp. Beslutades att 
Merja tar itu med detta. Det konstaterades att bloggen är något av ett ”sorgebarn” – Johan 
Fornäs föreslogs som gästbloggare. Ytterligare förslag var att låta bloggen framför allt bli 
en plattform för att synliggöra nya, yngre forskare. Beslutades att Heike frågar dels Johan 
Fornäs, dels Anne Kaun om de är intresserade av att på olika sätt bidra till bloggen. 
Beslutades att Helena och Magnus tar ansvar för formulering av riktlinjer kring bloggen. 

10. MEG, uppföljning: Michael och Anna E deltar med presentationer av planerade 
forskningsprojekt och forskningsinstitut.  

11. Nordmedia, uppföljning: ingen ny information.  
12. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
13. Nästa styrelsemöte. Anna R skickar ut en doodle. 
14. Mötet avslutades. 

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