
	  

	  

Protokoll FSMKs styrelsemöte 

28 september 2015 kl. 13:00-14:30, via Skype  
 
Deltagare: Henrik Örnebring, Mart Ots, Merja Ellefson, Fredrik Norén, Helena Sandberg, Mattias 
Ekman, Ulrika Sjöberg (från 14.05-, punkt: 11) 

 

1. Mötets öppnades. 

2. Dagordning fastställdes i enlighet med utskickat förslag. 

3. Till mötesordförande valdes Henrik Örnebring och till mötessekreterare valdes Mattias 

Ekman. 

4. Till justerare av protokollet valdes Fredrik Norén. 

5. Meddelanden från de olika lärosätena 

Jönköping: Process inledd för att omstrukturera arbetsprocessen kring mediefrågor på 

handelshögskolan. Fokus kommer att ligga på digitaliseringens betydelse för 

affärsutveckling. Ny gästprofessor från CBS (Köpenhamns handelshögskola). 

Karlstad: Sakkunnigutlåtande har kommit, anställningsprocess igång. Två lektorer 

kommer att anställas inom kort. Två doktorandtjänster kommer att utlysas inom kort. 

Ansökan om excellent forskarmiljö har gått vidare i processen. 

Statens medieråd/Stockholm: Info om två förestående publikationer. 



Umeå: Jesper Enbom är på sabbatsår i Ohio, vikarie från Sundsvall. Ny adjunkt i 

journalistik anställd. 

Lund: Två doktorandtjänster utlysta, en öppen och en i strategisk kommunikation. 

Sakkunnigprocess inledd. Mycket stort söktryck till det internationella 

masterprogramet. Förestående prefektbyte. 

 

6. Ekonomisk rapport 

77019 kr på kontot till dags dato. FSMK har för närvarande 180 medlemmar. 

Institutionsmedlemmar är Södertörn, Örebro, Halmstad, Nordicom, Jönköping, Linne 

och Malmö. Henrik informerar om förestående resestipendier (på utgiftssidan).  

Centralt med fungerande rutiner för förnyat medlemskap. Henrik återkopplar med 

Ulrika. 

 

7. Planering av årets arbete (utifrån verksamhetsplan 2015/16) 

Henrik föredrar huvuddragen i verksamhetsplanen. Fokus på tre huvudområden (se 

punkt 8-10). Henrik informerar om UÄK:s förestående nationella utvärdering av 

forskarutbildningarna i MKV.  

 

8. FSMK-dagen 2016 

Henrik informerar om FSMK-dagen med relaterad ämneskonferens. På årsmötet 

föreslogs Göteborg som plats. Henrik informerar om att något definitivt beslut i 

samarbete med JMG inte är tagit. Henrik forsätter processen för att FSMK-dagen ska 

hållas vid JMG. Mötet diskuterar tänkbara teman, samt formen för FSMK-dagen. 

Vid nästa styrelsemöte ska beslut fattas, Henrik får förtroende att finna tänkbara 

alternativ i händelse av att JMG inte kan arrangera FSMK-dagen. 

 

9. Webbsida, blogg och twitter 

Henrik informerar om webbsidans utformning. Återkommande inslag med 

nydisputerade forskare. Helena och Mattias kontaktar nydisputerade MKV-forskare 

för presentation av sin respektive forskning på webbsidan. Mart, Merja och Henrik får 

uppdraget att fundera på möjliga sätt att utveckla FSMK:s informationsarbete. De 

presenterar sina funderingar vid nästa styrelsemöte. 

 

 



10. Nordmedia/NORDICOM  

Henrik föredrar om samarbetet med Nordmedia. Nordicom (Ingela Wadbring) har 

tagit initiativ för större samarbete inom Norden, exempelvis för att koordinera 

forskarutbildningskurser tillsammans med FSMK:s systerorganisationer. Skype-möte 

planerat, Henrik ska delta som representant för FSMK. Henrik insamlar synpunkter 

inför detta. 

 

11. Övriga frågor 

Helena undrar om FSMK bör komma med synpunkter på förarbetet till den 

föreliggande forsknings-och  innovationsproppen, deadline är i november. Henrik och 

Helena återkopplar i frågan. 

  

12. Nästa styrelsemöten 

Mattias kollar möjligheten att vara i Stockholm. Henrik skickar ut kallelse.  

v.45-46. Skypemöte v.51. 

 

13. Mötet avslutades. 

 
 
Vid protokollet/mötets sekreterare: Mattias Ekman   
 
 
Mötets justerare: Fredrik Norén 
 
 
Stockholm den 28/9   Umeå  den xx 
Mattias Ekman   Fredrik Norén 
 

 

 


