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VERKSAMHETSPLAN 2015- 2016 
 
VERKSAMHETSMÅL 
 
De övergripande målen för FSMKs verksamhet är 

• att verka för goda villkor för medie- och kommunikationsforskningen. 
• att verka för gott samarbete mellan forskare och praktiker. 
• att uppmuntra och stimulera till debatt i teoretiska och metodologiska frågor. 
• att vara ett tvärvetenskapligt forum där forskare inom olika ämnesområden kan 

mötas och utbyta erfarenheter. 
• att fungera som kontaktorgan för föreningens medlemmar, men också för nordiska 

och internationella forskarkontakter. 
• föreningen ska också verka för att stärka utbildningen inom relevanta 

ämnesområden. 
 
FSMKS PRIORITERADE VERKSAMHET 2015-2016 
 
Forskning och forskarutbildning 

• FSMK ska arbeta för ökad synlighet och legitimitet för medie- och 
kommunikationsforskningen, samt närliggande forskningsområden. Detta sker genom 
fortlöpande dialog med forskningsråd och politiska organ, mediebevakning av 
föreningens ämnesområden, aktivitet i (sociala) medier (t ex genom gästbloggen) samt 
genom att hålla sig à jour med aktiviteter på Mediedagarna och liknande 
konferenser/möten som organiseras utanför akademin. 

 
• FSMK skall bevaka den kommande nationella utvärderingen av forskarutbildningar. 
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• FSMK skall stötta fortsatt och ökat samarbete mellan forskarutbildningar inom ämnet i 
Sverige genom att till exempel fortsatt ha nära kontakt med ämnesföreträdare och 
studierektorer/motsvarande (här är också FSMK-dagen ett viktigt forum). 

 
• FSMK skall fortsätta verka för en levande digital mötesplats för föreningens 

medlemmar. Under verksamhetsåret ska styrelsen fortsätta utveckla online-närvaron, 
till exempel genom att utveckla hemsidan på olika sätt och göra den mer levande (se 
också vidare nedan). 

 
• FSMK skall fungera som en informationskanal för forskarutbildningskurser, 

utlysningar av tjänster, konferenser, m.m. via hemsidan, e-postlistan (FSMK-listan), 
samt genom upprätthållande av kontinuerlig aktivitet på sociala medier. En del av 
detta arbete ska ske genom utökat samarbete med NORDICOM (se också vidare 
nedan). 

 
• FSMK skall stå till tjänst som remissinstans för frågor om forskning och 

forskarutbildning inom ämnet såväl som i relation till departement/forskningsråd. 
 

• FSMK skall fortsätta att utvärdera och utveckla arbetet med FSMK-priset för årets 
bästa doktorsavhandling inom FSMKs ämnesområde (priset har nu delats ut två 
gånger, 2013 och 2015; nästa utdelning blir 2017). 

 
Internationellt samarbete 

• FSMK skall under det kommande verksamhetsåret fortsätta arbeta för internationella 
samarbeten, t ex genom att fortsätta arbetet med att bevaka och undersöka möjligheter 
till aktivitet/samarbete i samband med bredare internationella konferenser, samt 
genom att sponsra lämpliga aktiviteter på internationella konferenser. 

 
• FSMK ska fortsätta samarbetet med övriga nordiska medieforskarföreningar. 

 
• FSMK ska delta i planering av nästa NordMedia-konferens (i Norge 2017). 

 
Samarbete med NORDICOM 

• FSMK skall under det kommande verksamhetsåret fortsätta att utveckla samarbetet 
med NORDICOM inom olika områden, såsom publikationer, konferenser och 
sammanställningar av forskarkurser inom ämnesområdet. 

 
Medlemskontakter och verksamhet för medlemmar 

• FSMK skall anordna en årlig konferens för föreningens medlemmar, den så kallade 
FSMK-dagen (i april/maj 2016). 

 
• FSMK ska se över formerna för FSMK-dagen och den relaterade ämneskonferensen i 

avsikt att öka deltagande och debatt. 
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• FSMK skall under det kommande verksamhetsåret kontinuerligt uppdatera och 

fortsätta utveckla online-närvaron, bland annat gällande hemsidan. Målet är att den ska 
vara en levande, uppdaterad hemsida för information till medlemmar och andra 
intresserade. Ett delmål är att fortsätta arbetet med att hålla gästbloggen aktiv. 

 
• FSMK-listan skall ge möjligheter för medlemmar att informera varandra om 

föreningsrelevanta frågor. 
 

• Elektroniska nyhetsbrev med medlemsinformation skall skickas ut, samt läggas upp på 
hemsidan vid behov, eller minst en gång per termin. 

 
• Styrelsen skall under året fortsätta arbeta för att få ännu fler institutionsmedlemskap, 

för att få fler individuella medlemmar, samt att förhindra försenade medlemsavgifter. 
 
FSMKS ÖVRIGA VERKSAMHET 2015-2016 
 
Samarbete med utbildningsinstitutioner inom ämnesområdet 

• FSMK skall uppmuntra ett fortsatt arbete med MKVs årliga ämneskonferens samt 
stötta liknande initiativ inom andra relaterade ämnesområden. 

 
Bevakning av utbildningar inom ämnesområdet 

• FSMK skall under det kommande verksamhetsåret hålla sig informerad om 
utbildningar inom relevanta ämnesområden vid svenska universitet och högskolor. 

 
• FSMK skall fungera som remissinstans i frågor om relevanta utbildningsområden och 

remissvaren skall i förekommande fall publiceras genom den elektroniska 
medlemslistan, samt på hemsidan. 

 
Översyn av verksamhetsmål 

• FSMK ska under det kommande verksamhetsåret se över föreningens övergripande 
verksamhetsmål och om så bedöms önskvärt föreslå uppdateringar av dessa inför nästa 
årsmöte 

 
 


