
	

Protokoll FSMKs styrelsemöte 6 december 2016,	13.00	–	
15.00	(Skype)	
Närvarande: Henrik Örnebring, Merja Ellefson, Ulrika Sjöberg, Maria Edström, Fredrik 
Norén, Ernesto Abalo, Ylva Ekström, Tindra Thor 
 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

3. Henrik Örnebring väljs till ordförande och Tindra Thor till sekreterare för mötet. 

4. Fredrik Norén väljs till justerare för protokollet. 

5. Meddelanden från de olika lärosätena: 

Karlstad: är i process att tillsätta ett lektorat. Johan Lindell kommer att erbjudas detta. 

Ett annat lektorat ligger för närvarande hos sakkunniga. Intervjuer för ny 

doktorandtjänst i MKV kommer att hållas i nästa veckan. Karlstad flaggar även för 

konferensen GeoMedia, den andra av sitt slag, som kommer att hållas den 9-12 maj 

2017. Deadline för abstracts är denna vecka (9 december).  

Umeå: har haft en post doc utlyst. Erik Edoff, mediehistoriker i Lund kommer att 

erbjudas tjänsten. 

Malmö: har haft 45 sökande till sin utlysta doktorandtjänst samt provföreläsning för 

två lektorer, tillsättning till våren.  

Jönköping: kommer troligtvis lysas ut ett lektorat. Ulrika Olausson har beviljats medel 

från Formas för projektet Nature meets Network Society: Citizens´ Social 

Representations of Nature in Social Media.  



Stockholm: har under hösten gästats av Bonnierprofessor Irene Costera Meijer 

(University of Amsterdam) och kommer under våren att gästas av José van Dijck 

(University of Amsterdam) den 26 april-9 maj samt av Robert Entman (the George 

Washington University) 15 maj till 7 juni. Kristoffer Noheden och Malin Wahlberg, 

båda inom filmvetenskap, har beviljats projektbidrag från VR. Magnus Danielsson 

disputerade den 25 november på avhandlingen Den granskande makten. 

Institutionsidentitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning. 

Uppsala: Hade ett lektorat utlyst i somras. Detta ligger på sakkunnigstadiet. Ytterligare 

lektorat kommer troligtvis utlysas till våren. Det rapporteras även att det är mycket 

aktivitet på forskarutbildningsfronten. Håll gärna ögon och öron öppna för information 

om aktiviteter, kurser et cetera för doktorander.  

Göteborg: Emil Östlund (tidigare vikarie) är ny tillsvidareanställd adjunkt med 

inriktning mot radio och digital publicering. JMG har även beviljats två anslag från 

Vetenskapsrådet: 

• The long-term cultivation of sociotropic beliefs. How selective media use 

shapes citizens’ deeply held worldviews - 5,8 miljoner kronor från 

Vetenskapsrådet och kommer att löpa 2017-2020 Projektledare: Adam Shehata 

• Högerpopulism i nyhetsmedierna: En jämförande studie av journalistiska 

praktiker och nyhetsdiskurser 3,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och 

kommer att löpa 2017-2019  (Projektledare Mats Ekström) 

För mer info se: http://jmg.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//vetenskapsradet-ger-anslag-

till-forskning-om-hogerpopulism-i-nyhetsmedier.cid1412093 

JMG/Göteborgs universitet ingår numer även i ett konsortium som fått 3,6 miljoner av 

EU:s generaldirektorat för Justice för ett projekt som syftar till att öka jämställdheten i 

medierna, EURO AGEMI, ”Advancing gender equality in the media”. Projektansvarig 

är Karen Ross, Newcastle University. Övriga partners är universitetet i Padova, 

COPEAM och IFJ. Projektet kommer att pågå 2016-2018. 

6. Ekonomisk rapport (Ulrika) 

105937,73 kr på kontot, 188 medlemmar.  

7. Översyn av verksamhetsmålen (Ulrika & Ernesto) Ulrika redogör för föreslagna 

ändringar i till kallelsen bifogad bilaga. Inget helt nytt är tillagd utan fokus har snarare 

legat på utveckling av befintliga mål. Ändringar och diskussion kring formuleringar 

tas via mejl. Beslut bordlägges till nästa möte.  



8. Internationalisering/medlemskap i ECREA (Henrik) Styrelsen har fått ett utkast till 

bilateral agreement som bilaga till kallelsen till detta möte. Styrelsen framhåller att 

punkten 3 i detta agreement gällande konferensavgifter kan bli problematisk då FSMK 

inte anordnar egna konferenser och därmed inte kan garantera att konferensavgifter 

kan subventioneras för ECREA-medlemmar. Styrelsen föreslår dock att FSMK ska 

verka för att det ska bli möjligt. Denna omständighet gör dock att avtalet inte kan 

skrivas på i nuläget. Henrik tar tillbaka detta till ECREA. På punkten 4 i samma 

agreement, representant för FSMK i ECREA, beslutar styrelsen att ordföranden blir 

representanten alternativt en av representanten utsedd ställföreträdare.  

9. Event – Medier och migration (Ulrika) Programmet är spikat. Mattias kommer att vara 

moderator. Diskussion fördes kring hur lokalvalet kan påverka eventet i fråga om 

deltagarantal respektive deltagaraktivitet. Styrelsen anser att en lokal som rymmer fler 

deltagare bör premieras framför andra mindre lokaler som eventuellt främjar mer 

deltagarbaserad diskussion.  

10. FSMK:s avhandlingspris 2017 (Ylva) 

Blänkare har gått ut på FSMK:s hemsida, Facebook och Twitter. Det har inte drösat in 

nomineringar. Alla i styrelsen måste ta ansvar för att sprida info på sina respektive 

institutioner och påminnelse ska gå ut. Det finns behov av personer som kan sitta i 

juryn. Michael Karlsson (tidigare jurymedlem) föreslogs av Henrik. Även Tobias 

Linné uppkom som förslag. Fler förslag på erfarna och mindre upptagna forskare ska 

skickas till Ylva. Det finns behov för minst tre personer.  

11. FSMK-dagen 2017 (Henrik)  

i) FSMK-dagen kommer att hållas 15-16 maj i sal 302 i Annedalsseminariet. Det 

kommer att bjudas på doktorandlunch och resestipendier till doktorander 

kommer att delas ut. Jesper Strömbäck och Ester Pollack har tackat ja till att 

delta för att diskutera den samhällsengagerade forskningen. Första dagen 

kommer att handla om forskningen i samhällsdebatten och den andra dagen om 

hur detta integreras i undervisningen.  

ii) Maria påpekar också att Mediemötet kommer att hållas på 

tisdagseftermiddagen vilket med fördel kan besökas i kombination med 

FSMK-dagarna. Information om förra årets mediemöte hittas här: 

http://jmg.gu.se/mediemotet 

iii) Det diskuterades kort huruvida måndag morgon denna vecka skulle vara en bra 

dag för styrelsemöte 



iv) Henrik flaggar för större diskussionspunkt om inte bara FSMK:s 

verksamhetsmål utan även dess övergripande syfte vid januarimötet med 

anledning av uppkommen diskussion gällande medlemsavgifter och 

institutionsmedlemskap. Henrik och Ulrika och Merja får i uppdrag att 

förbereda diskussionen inför nästa möte.  

12. Webbsida, blogg och Twitter (Merja)  

Fredrik har skrivit ett blogginlägg. Merja har skickat ut länk via Facebook och Twitter. 

Fredrik skickar ut förfrågan om bloggande till nydisputerade i Lund. Text om 

seminariet i januari ligger på hemsidan. Skicka en blänkare.  

13. Nordmedia/NORDICOM (Henrik) 

Henrik har haft möte med Ingela (Nordicom) och de andra ordförandena i de nordiska 

forskarföreningarna. Har nämnt eventet i januari och tanken kring att jobba mer med 

doktorandinriktade aktiviteter. Diskussion fördes kring de olika tänkbara upplägg för 

FSMK:s verksamhet efter diskussion med de andra nordiska länderna. 

14. Nästa styrelsemöte 

Nästkommande möte hålls den 25 januari kl. 10.00 i Malmö. 

15. Övriga frågor 

a. Apropå en förfrågan från Helena Sandberg uppkom diskussion om hur 

medlemsregistret kan användas och för vem kan det göras tillgängligt. 

Styrelsen menar på att medlemsregistret kan användas på ett sätt som 

överensstämmande med verksamhetsmålen. Alla medlemmars namn kan 

publiceras på hemsidan tillsammans med kontaktuppgifter. Förfrågan kan 

skickas ut när nytt medlemskap tecknas. Ulrika lägger till den informationen 

inför 2017 års nytecknande av medlemskap. När listan är komplett, skicka till 

Merja. Ny flik på hemsidan som företrädesvis kan kallas 

medlemslista/medlemsmatrikel/medlemmar eller dylikt. 

16. Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare     Justerare 

    
Tindra Thor    Fredrik Norén  

Stockholm, 20161207    Umeå, 20161206 


